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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilităţi/operaţiuni

Responsabili cu
elaborarea/verificarea

ediţiei
Funcţia Data Semnătura

1. Elaborat Tatiana Oprescu
Şef

Serviciu
Bibliotecă

29.01.2018

2. Verificat Conf.univ.dr. Adrian
Sămărescu

Prorector 29.01.2018

3. Aviz juridic Aurelia Elena
MATEESCU

Consilier
juridic

30.01.2018

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Nr.
crt.

Revizia /
Data

aplicării

Nr. cap.
şi pag.

revizuite

Conţinutul
modificării

Nume şi prenume

Elaborat Verificat Avizat Aprobat
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4. Scopul procedurii operaţionale
Procedura are drept scop satisfacerea interesului învăţământului universitar, contribuind la

dezvoltarea şi îmbunătăţirea întregului proces ştiinţific-educaţional. Una dintre activităţile esenţiale
ale bibliotecii o reprezintă achiziţia, care asigură creşterea numărului volumelor, colecţiilor şi
îmbogăţirea valorică şi spirituală a bibliotecii. Obiectivele principale ale bibliotecii sunt:
constituirea, completarea, reînnoirea colecţiilor în jurul cărora se desfăşoară întreaga activitate a
instituţiei. Colecţiile Bibliotecii Universităţii din Piteşti trebuie să fie reprezentative, să răspundă
nevoilor de învăţământ şi de cercetare ale tuturor structurilor Universităţii.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică în Biblioteca Universităţii din Piteşti, conform legislaţiei în vigoare.

 Achiziţia de documente destinate să intre în colecţiile Bibliotecii Universitare este un proces
care începe în Compartimentul dezvoltare, evidenţă şi prelucrare publicaţii, unde se face
prospectarea pieţei şi selectarea ofertelor.

 Se consultă bibliografiile obligatorii şi facultative pentru fiecare disciplină.
 Se consultă cadrele didactice, se analizează cererile studenţilor, doctoranzilor şi ale altor

utilizatori, cereri înscrise ca sugestii de achiziţie sau primite pe adresa de mail a bibliotecii.
 Este necesară o perspectivă de ansamblu, o bună cunoaştere a fondurilor existente, vegherea

asupra echilibrului achiziţiilor în privinţa bunei acoperiri a tuturor disciplinelor de studiu.
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
- Legea 334/2002 –privind bibliotecile (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Codul deontologic al bibliotecarului
- Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional nr.
30182/14.05.2003 aprobat prin ordinul MEC 3944/09.05.2003
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a BUPIT, cod: REG-BUPIT-01, Ed. 3, Revizia 1
- Regulamentul Intern al BUPIT, cod: REG-BUPIT-03, Ediţia 1, Revizia 1
- Regulament privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii, , cod: REG-

BUPIT-02, Ediţia 1, Revizia 1

7. Definiţii şi abrevieri
UP = Universitatea din Piteşti
BUP = Biblioteca Universităţii din Piteşti
ROF = Regulament de Organizare şi Funcţionare
ROI = Regulament Intern al Bibliotecii Universităţii din Piteşti
CPV = Codul Comun Internaţional Privind Achiziţiile de Produse şi Servicii (Common
Procurement Vocabulary)

8. Descrierea procedurii operaţionale
Colecţiile unei biblioteci, indiferent de profilul, structura sau mărimea acesteia, sunt definite de

totalitatea publicaţiilor existente în depozite şi săli de lectură: cărţi, broşuri, publicaţii seriale (ziare,
reviste, anuare etc.) şi colecţii speciale (albume, atlase, partituri, manuscrise, discuri, CD-ROM-uri,
casete audio, casete video, diapozitive, microfilme etc.).

Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Universităţii din Piteşti se face prin toate cele patru forme
caracteristice de achiziţie: cumpărare, schimb (intern şi internaţional), donaţie şi transfer.

1. Cumpărarea se realizează din fondurile destinate în acest scop din bugetul universităţii sau
din alte surse de finanţare. Biblioteca Universităţii neavând buget propriu de achiziţii de publicaţii.
Cumpărarea documentelor de bibliotecă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a
Normelor metodologice de aplicare a acesteia. Referatele de necesitate (pentru publicaţiile de tip
serial – abonamente publicaţii) se întocmesc la sfârşitul anului calendaristic în curs pentru anul
calendaristic viitor, ele alcătuind baza de fundamentare a Programului Anual de Achiziţii Publice
pentru anul viitor, cu respectarea Codului Comun Internaţional Privind Achiziţiile de Produse şi
Servicii, privind încadrarea în pragurile valorice impuse de lege pentru fiecare procedură de
achiziție în parte. Referatele de necesitate (formular 1 şi 2) întocmite de şeful de serviciu al
Bibliotecii la solicitarea cadrelor didactice, directorilor de departamente sau de către decani, având
avizul favorabil al persoanelor responsabile şi aprobarea Consiliului de Administraţie al
universităţii devin operaţionale reprezentând baza de plecare în procedura de achiziţie publică
specifică.

În referatul de necesitate a achiziţie se precizează pe larg datele bibliografice ale publicaţiilor
care urmează a fi cumpărate (autor, titlu, editură, anul de apariţie sau ediţia), numărul de exemplare
solicitate şi preţul estimativ al acestora. De asemenea, referatul va conţine motivaţia cumpărării
unuia sau altuia dintre titlurile în cauză şi numărul de ordine aferent de la Registratura universităţii.
Referatul de necesitate, avizat şi aprobat reprezintă temeiul legal al procesului achiziţiei
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publicaţiilor ce urmează a fi realizată. Biblioteca întocmeşte şi expediază comanda către editurile
sau societăţile de distribuţie specializate în acest scop.

Comanda (formular 3) va conţine toate datele de identificare ale publicaţiilor din referatul de
necesitate, cele legate de numărul de exemplare, preţ, dar şi informaţiile privind adresa bibliotecii,
modalităţile de plată şi datele contabile ale universităţii (cod fiscal şi cont IBAN). Comanda va fi
semnată de către şeful Serviciului Bibliotecă şi va purta ştampila bibliotecii. Între expediţia
comenzii şi intrarea publicaţiilor în evidenţele bibliotecii, toate problemele ivite pe parcurs
(neconcordanţe între cerere şi ofertă semnalate de instituţia furnizoare, transport, facturi proforme
etc.) sunt rezolvate de către şeful Serviciului Bibliotecă.

a. Cumpărarea monografiilor (cărţilor). La sosirea pachetelor dintr-o comandă,
bibliotecarul responsabil verifică mai întâi scripticul cu fapticul (adică se confruntă datele din
comandă cu datele din factură şi cele ale publicaţiilor). Orice nepotrivire între actul însoţitor
întocmit de furnizor şi realitate (lipsa unui titlu sau exemplar, diferenţe de preţuri, titluri
necorespunzătoare etc.) va fi semnalată instituţiei responsabile, care are obligaţia de a îndrepta
neregula constatată. Dacă nu există nicio problemă, publicaţiile vor fi înregistrate în evidenţele
bibliotecii iar factura urmează a fi achitată. În acest scop, şeful Serviciului Bibliotecă completează
documentaţia pentru Serviciul Contabilitate: Propunerea de angajare a unei cheltuieli,
Angajamentul bugetar individual global, Ordonanţarea de plată şi Calculul disponibilului din contul
de angajare bugetare, care vor însoţi factura fiscală, nota justificativă şi referatul de achiziţie în
vederea obţinerii semnăturilor corespunzătoare şi a achitării. Dacă furnizorul (editura/difuzorul)
solicită o copie după ordinul de plată, şeful Serviciului Bibliotecă va rezolva problema copiei,
expediind-o prin poştă, fax sau e-mail.

b. Cumpărarea publicaţiilor seriale. În cazul publicaţiilor seriale (ziare, reviste, STAS-uri
etc.) se recurge la abonamente/contracte realizate cu redacţiile sau instituţiile specializate în acest
scop. Abonamentul este o convenţie încheiată cu un furnizor pentru livrarea cu regularitate a unei
publicaţii seriale pe o perioadă limitată de timp, în schimbul unei sume de bani fixate în avans.

Propunerile de abonamente pentru publicaţiile din ţară sau străinătate se fac de către directorii
de departament, utilizându-se cataloagele (ofertele) instituţiilor editoare/difuzoare sau taloanele de
abonament. Titlurile publicaţiilor periodice propuse spre aprobare sunt centralizate de BUP şi
analizate în Consiliul Ştiinţific al BUP în funcţie de bugetul alocat, frecvenţa publicaţiilor şi
continuitatea colecţiilor deja existente (normă impusă şi de ARACIS). Ele sunt discutate şi aprobate
de către conducerea universităţii, întocmindu-se referatul de necesitate. Biblioteca, pe baza
referatului respectiv cu toate semnăturile celor în drept, completează "Formularul de comandă"
(formular 3) sau, după caz, talonul de comandă al furnizorului şi documentaţia în vederea efectuării
plăţii. Se încheie contracte pentru furnizorii la care valoarea abonamentului este mai mare de 1500
lei.

Pentru periodicele străine comanda se efectuează prin instituţii intermediare româneşti
specializate în import-export de publicaţii, în limita bugetului. Biblioteca şi Consiliul Ştiinţific al
BUP face o comparaţie a ofertei furnizorilor şi va alege oferta cu preţul convenabil, în vederea
încheierii contractului definitiv cu firma intermediară. Formularul de comandă/talonul de
abonament şi, după caz, contractul, împreună cu factura fiscală aferentă constituie cadrul legal de
desfăşurare a înţelegerii/contract între cele două părţi implicate (bibliotecă şi furnizor) pe perioada
derulării abonamentului respectiv. Abonamentele sunt primite la bibliotecă, pe măsura editării,
unde se verifică pe bază de act însoţitor (borderou de predare-primire, aviz de însoţire a mărfii) şi
sunt urmărite prin "Fişa de evidenţă preliminară (ziare)", respectiv, "Fişa de evidenţă preliminară
(reviste)". Preţul contractului este ferm pentru toată durata iniţială a contractului. Beneficiarul se
obligă să plătească distribuitorului preţul convenit pentru publicaţiile prevăzute în anexa
contractului, în termen de 30 zile calendaristice de la recepţia acestora.
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c. Cumpărarea documentelor electronice (CD-ROM-uri, baze de date etc.) reprezintă cea
mai recentă şi rapidă modalitate de furnizare a informaţiilor celor interesaţi şi prezintă avantajul
rapidităţii obţinerii informaţiilor şi al posibilităţii ca aceeaşi publicaţie să fie consultată de mai mulţi
utilizatori simultan. Modalităţile de cumpărare a acestor documente de bibliotecă sunt aceleaşi ca şi
pentru cărţi, respectiv, periodice româneşti sau străine.

2. Schimbul interbibliotecar este modalitatea de completare şi dezvoltare a colecţiilor prin
schimbul reciproc de publicaţii prin care se pot procura titluri care nu se regăsesc în colecţiile
proprii şi care nu pot intra în bibliotecă prin alte surse: achiziţie, transfer, donaţie.

Biblioteca Universităţii din Piteşti face schimb de publicaţii cu instituţii similare din ţară
(schimb intern) şi cu foruri academice din străinătate (schimb internaţional). Formularele de
schimb sunt specifice fiecărei biblioteci şi conţin următoarele informaţii: datele bibliografice de
identificare ale publicaţiilor, preţul şi numărul de exemplare. BUP întocmeşte formulare pentru
fiecare partener în parte cu titlurile selectate din listele care au fost puse la dispoziţia partenerilor
"Formular pentru parteneri interni" (formular 4) şi "Formular pentru parteneri externi"
(formular 5);

Schimbul interbibliotecar (trimis) intern şi cel internaţional se desfăşoară în câteva etape,
care sunt identice în ambele cazuri: constituirea fondului de schimb, corespondenţa de schimb şi
transmiterea listelor de publicaţii tuturor partenerilor, centralizarea cererilor primite de la parteneri,
pregătirea coletelor pentru schimb şi expedierea publicaţiilor, primirea confirmărilor de primire şi
centralizarea lor.

Schimbul interbibliotecar (primit) se desfăşoară astfel: primirea listelor cu publicaţiile
oferite la schimb, selecţia, solicitarea prin e-mail sau fax a titlurilor necesare din liste, primirea
coletelor, expedierea (prin e-mail, fax sau poştă) confirmării de primire a publicaţiilor partenerului
de schimb (cu precădere în cazul schimbului intern). La primirea pachetelor, bibliotecarul
responsabil cu schimbul intern, respectiv, internaţional de publicaţii confruntă volumele primite cu
actul însoţitor şi orice inadvertenţă constatată în această fază se semnalează bibliotecii în cauză,
spre rezolvare. Urmează înregistrarea documentelor în evidenţele bibliotecii.

3. Donaţiile reprezintă o importantă sursă de completare curentă şi retrospectivă a
colecţiilor. Acestea pot fi făcute de instituţii sau persoane particulare şi diferă ca tip de document
(cărţi, periodice, albume, manuscrise, materiale audio-vizuale etc.). Biblioteca îşi rezervă dreptul de
a selecta dintre publicaţiile donate pe cele de care are nevoie şi de a distribui restul titlurilor acolo
unde sunt necesare (de cele mai multe ori sunt oferite pe bază de liste altor biblioteci, în funcţie de
profilul lor). Elementul principal care decide acceptarea unei donaţii îl constituie valoarea acesteia,
adică se ţine cont de importanţa informaţiei conţinute, noutate, unicitate, calitatea deosebită a
hârtiei, prestigiul editurii, autografe etc.

De regulă, donatorul întocmeşte o scrisoare de donaţie, la care anexează lista publicaţiilor
care fac obiectul donaţiei (instituţiile întocmesc un "Borderou de donaţie") în care se specifică:
provenienţa, donatorul, datele bibliografice principale ale publicaţiilor, numărul de volume şi
valoarea totală.

Dacă publicaţiile nu sunt însoţite de un act de primire, în forma prezentată anterior,
bibliotecarul responsabil cu această sursă de creştere a colecţiilor va întocmi un astfel de act, însoţit
de "Borderou de donaţie" cu următoarele rubrici: autorul, titlul, limba publicaţiei, anul, locul de
apariţie, numărul de exemplare, preţul unitar şi valoarea totală a fiecărui titlu. Actul va fi semnat de
bibliotecar şi, dacă este posibil, de către donator. În cazul în care titlurile din donaţii nu au precizat
preţul, bibliotecarul responsabil va evalua fiecare volum de bibliotecă în parte, urmărind o serie de
criterii ca: tipul documentului, descrierea bibliografică, valoarea bibliofilă, existentul în colecţiile
bibliotecii, datele editoriale, valoarea şi noutatea informaţiei, tipul de suport material pe care sunt
editate etc. (în conformitate cu STAS 9230:1993). Creşterea preţurilor pe piaţa de carte (datorată
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inflaţiei, a schimbului valutar, a politicii editurilor) impune modificarea permanentă a preţului
acestor categorii de publicaţii, preţ ce poate fi foarte diferit de la un an la altul. După înscrierea în
evidenţe a unităţilor biblioteconomice donate, şi întocmirea actelor contabile, aceste publicaţii devin
bunuri ale bibliotecii primitoare.

4. Transferul publicaţiilor este o altă formă de dezvoltare a colecţiilor unei biblioteci şi se
practică, de regulă, între două unităţi aparţinând aceluiaşi sistem sau minister. Transferul constă în
trimiterea, respectiv, primirea unui număr de publicaţii, a unor colecţii sau chiar a întregului fond al
unei biblioteci ori instituţii documentare, pe baza acordului scris sau verbal dintre unităţile implicate
în procesul de schimbare a proprietarului publicaţiilor în cauză. Transferul se realizează pe baza
următoarelor documente:
- cererea de transfer semnată de conducătorul instituţiei solicitante;
- borderoul publicaţiilor ce vor fi transferate, în care se vor preciza principalele elemente
bibliografice ale documentelor, numărul de exemplare şi preţul;
- referatul bibliotecii de la care se efectuează transferul, aprobat de conducerea universităţii sau a
instituţiei de care aparţine biblioteca.

Transferul publicaţiilor între punctele de lucru ale bibliotecii se poate face în cazul
comasării sau desfiinţării unor colecţii, în urma solicitărilor venite de la utilizatori (de la Fondul
Pasiv la Secţia Împrumut sau Sala de lectură), temporar, în cazul organizării interne sau externe a
unei expoziţii sau în cazul efectuării unui împrumut la cerere (în cadrul unei facultăţi).

 În cazul comasării sau desfiinţării unor colecţii, se va trece la transferul publicaţiilor în
cadrul altor colecţii în urma emiterii unei înştiinţări interne.

 În cazul solicitărilor venite de la utilizatori de reintegrare în colecţiile secţiei împrumut
sau, după caz, în cele ale sălii de lectură, transferul publicaţiilor va fi făcut urmând etapele:

a) se va întocmi un Referat de transfer (formular 6), ce va fi completat de către cel ce solicită
transferul;
b) referatul va trebui aprobat de Şef Serviciu;
c) la Referat se va ataşa un Borderou (formular 7) cu volumele propuse spre transfer, ce va conţine
numărul de inventar al exemplarului, titlul şi numărul de exemplare disponibile în bibliotecă din
acel titlu;
d) Referatul va fi înregistrat cu număr în Registrul de intrări-ieşiri procese-verbale;
e) după aprobare, copii după borderoul ce conţine publicaţiile transferate vor trebui să aibă
gestionarele fondurilor, acestea semnând la rubricile "predat" şi "primit";
f) se va opera în baza de date numai la rubricile "localizare", "filială" şi "cotă" de către cel ce a
întocmit Referatul de transfer;
g) în luna august se va proceda la efectuarea modificărilor în Registrul Inventar şi în Borderourile
de gestiune aflate la Biroul Prelucrare şi la fiecare punct de lucru care a efectuat transfer de
publicaţii, după ce, în prealabil, au fost centralizate listele ordonate crescător după numărul de
inventar, scrise la calculator, apoi se vor centraliza Procesele verbale de transfer.

 Publicaţiile se vor repune în circulaţie în ziua stabilită de comun acord cu utilizatorul (ziua
înscrisă şi pe Buletinul de cerere (formular 8) completat în vederea solicitării din Fondul Pasiv).

 În cazul unui transfer temporar se vor completa două Borderouri de transfer. Unul va
ramâne la bibliotecarul gestionar al fondului, celălalt la organizatorul expoziţiei. Nu se vor mai
efectua operaţiunile descrise mai sus cu Biroul prelucrare-evidenţă.

 Se va verifica la intrare şi la ieşire starea fizică a colecţiei supusă transferului în vederea
depistării publicaţiilor deteriorate sau a integrităţii numerice a acesteia.
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 În cazul efectuării unui împrumut la cerere în cadrul unei facultăţi, se vor întocmi şi
semna procese verbale de predare primire între bibliotecarul gestionar şi cadrul didactic ce a
solicitat împrumutul. Se va preciza cu exactitate perioada împrumutului.

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr.crt. Compartimentul (postul) / acţiunea
(operaţiunea) I II III IV V

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Şef Serviciu Bibliotecă E.
2. Prorector V.
3. Rector A.

4.
Bibliotecarii responsabili de achiziţia de
publicaţii prin cumpărare, schimb (intern şi
internaţional), donaţie şi transfer

Ap.

5. Bibliotecă Ah.
E – elaborare; V – verificare; A – aprobare; Ap. – Aplicare; Ah. - Arhivare

10. Anexe:

Formular 1 – Referat facultate/departament
Formular 2 – Referat de necesitate întocmit de Serviciul Bibliotecă
Formular 3 – Formular de comandă
Formular 4 – Formular pentru parteneri interni
Formular 5 – Formular pentru parteneri externi
Formular 6 – Referat de transfer
Formular 7 – Borderou de transfer
Formular 8 – Buletinul de cerere

11. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
crt. Structură Nume şi prenume Data

primirii Semnătură Data
retragerii Semnătură

1.

Serviciul
Bibliotecă –

Comp.
dezvoltare,
evidenţă şi
prelucrare
publicaţii

Bibliotecari-
Costea Cristina
Filip Simona
Costea Ionela
Panea Adriana

(aplicare şi informare)

2. Serviciul
Bibliotecă

Şef Serviciu – Tatiana
Oprescu

(evidenţă şi arhivare)
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F1- PO-BUPIT-02

Formular 1 - Referat facultate/departament

REFERAT

Către Serviciul Bibliotecă,

Vă rugăm să achiziţionaţi pentru Biblioteca Universităţii din Piteşti ...........................

exemplare din lucrarea ..........................................................................................................., autor

............................................................, apărută la editura ............................................, la un preţ de

.......................... / exemplar.

Lucrarea se adresează ...................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Data, Semnătura,
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F2- PO-BUPIT-02

Formular 2 - Referat de necesitate

APROBAT
RECTOR,

.............................................................................

Prorector, Contabil Şef,

........................ ..............................

REFERAT DE NECESITATE

Vă rugăm să aprobaţi suma de ........ RON (estimativ), reprezentând contravaloarea

următoarelor titluri:

Nr.
crt. Titlu Autori Editură An Preţ

Plata se face prin virare în contul RO................................... pentru ..........................................

Publicaţiile pentru care se cere plata se repartizează studenţilor de la Facultatea de

......................................................... şi au fost solicitate de .................................................................

Decan, Şef Serviciu Bibliotecă,
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F3- PO-BUPIT-02

Formular 3 – Formular de comandă

Către, …………………………….

În atenţia …………………………….

Tel/fax. …………………………….

Instituţia noastră comandă următoarele publicaţii:

Nr.
Crt. Autor Titlu Editură An Nr.

exemplare ISBN Preţ

Vă rugăm să emiteţi o factură fiscală, pentru suma rezultată de ……….. lei, necesară

plăţii către dvs. şi înregistrării în evidenţele contabile.

Plata se efectuează prin virament bancar, din contul Universităţii din Piteşti

(RO..TREZ………X…… - cod fiscal …….), deschis la Trezoreria Piteşti.

Vă mulţumim.

Şef Serviciu Bibliotecă,
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F4- PO-BUPIT-02

Formular 4 – Formular pentru parteneri interni

CĂTRE,

……………………………………………….

În cadrul relaţiilor de schimb interbibliotecar între instituţiile noastre vă trimitem

următoarele publicaţii:

1. ………………………………………………………… - … exemplare   x ………..
lei

2. ………………………………………………………… - … exemplare x ………..
lei

Vă rugăm să confirmaţi primirea publicaţiilor la următoarea adresă:
…………………………….. sau fax: ………………………….

În speranţa continuării şi pe viitor a bunei noastre colaborări, vă mulţumim şi vă asigurăm
de întreaga noastră consideraţie.

Şef Serviciu Bibliotecă, Bibliotecar responsabil schimb interbibliotecar,
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F5- PO-BUPIT-02

Formular 5 – Formular pentru parteneri externi

TO

...............................................................

On behalf of the interlibrary publications exchange, Pitesti University Library sends

the following publications:

1. ……………………………………………….............………… - … copies x ……….. Euro
2. ……………………………………………….............………… - … copies x ……….. Euro
3. ……………………………………………….............………… - … copies x ……….. Euro

Please confirm the reception of package (e-mail ............................................ or

......................................, fax.: .................................., or by regular poste).

Publications are free. The amount of Euros above represents the value recommended for the

publications to be registered in the library.

Head of Library, Librarian responsible interbibliotec exchange,
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F6- PO-BUPIT-02

Formular 6 – Referat de transfer

Aprobat
Şef Serviciu Bibliotecă,

Referat

Vă rugăm să aprobaţi transferul publicaţiilor din Borderoul anexat nr..............., trasfer de

la....................................................................................................................la......................................

din următoarele motive:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................

Întocmit
Bibliotecar,

.................................
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F7- PO-BUPIT-02

Formular 7 – Borderou de transfer

Borderou nr. ..........

Nr. crt. Nr. inv. Autorul şi titlu Locul Anul Preţ Menţiuni

F8- PO-BUPIT-02

Formular 8 – Buletinul de cerere


