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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.

Responsabili cu
Elemente privind
elaborarea/verificarea
responsabilităţi/operaţiuni
ediţiei

1.

Elaborat

Tatiana Oprescu

2.

Verificat

3.

Aviz juridic

Conf.univ.dr. Adrian
Sămărescu
Aurelia Elena
MATEESCU

Funcţia

Data

Semnătura

Şef
Serviciu 29.01.2018
Bibliotecă
Prorector

29.01.2018

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

Nume şi prenume

Conţinutul
modificării

Elaborat

2

Verificat

Avizat

Aprobat
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4. Scopul procedurii operaţionale
Comunicarea documentelor se defineşte prin acţiunea de a pune o publicaţie la dispoziţia
utilizatorilor în acces direct (în bibliotecile cu acces liber la raft) sau în acces indirect (acolo unde
accesul se face prin intermediul bibliotecarului) în vederea lecturii în sală sau pentru împrumut.
Obiective: asigurarea accesului tuturor utilizatorilor la colecţiile BUP şi la cele provenite din
împrumut interbibliotecar respectând aplicarea prevederilor legale şi a politicii interne de organizare
şi funcţionare.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Procedura se aplică la Biblioteca Universităţii din Piteşti, în cadrul Compartiment relaţii
cu publicul, Sălile de lectură carte şi periodice cu acces direct sau indirect la publicaţii precum şi
Secţia Împrumut.
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
- Legea 334/2002 – Legea Bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 8/1996 a dreptului de autor, cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a BUPIT, cod: REG-BUPIT-01, Ediţia 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: REGBUPIT-02, Ediţia 1, Revizia 1
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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
TINRED – Soft integrat de bibliotecă
OPAC (Catalog de Acces Public Online) = interfaţa grafică pentru public a softurilor de
bibliotecă
CZU = clasificarea zecimală universală

OPAC – Catalogul informatizat deschis pentru public, modul component al softului specializat
de bibliotecă, TINREAD, existent în reţeaua Bibliotecii Universităţii din Piteşti ce permite
vizualizarea întregii baze de date bibliografice a BUP şi a informaţiilor de circulaţie asociate.
Colecţiile de bază - sunt constituite din cărţi şi periodice sau din alte documente grafice şi
audiovizuale din producţia editorială curentă şi retrospectivă naţională şi străină existente, destinate
studiului în sălile de lectură sau împrumutului la domiciliu (cuprinde bazele de date, resursele
gratuite de pe Internet şi STAS-urile)
Bază de date - Colecţie de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj
de utilizare comune pentru recuperarea şi manevrarea datelor. Poate fi pe CD-ROM, pe dischetă sau
altă metodă de acces direct sau prin Internet. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat,
chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi
interfaţă.
Resurse gratuite de pe Internet: număr de legături la resurse gratuite unice de pe Internet
(doc. digitale, baze de date, periodice electronice) care au fost catalogate de bibliotecă în OPAC sau
într-o bază de date
Punctele de lucru ale bibliotecii – spaţiile în care-şi desfăşoară activitatea bibliotecarii aflaţi la
Sălile de lectură carte sau periodice sau la Secţia Împrumut
Sesiune de instruire a utilizatorilor - Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în
vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al
bibliotecii, ca sesiune de informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de Internet oferit
utilizatorilor
Utilizator: persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi / sau
serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur Permis de intrare, valabil pe o
perioadă de timp determinată. Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului
la oricare din punctele de lucru ale bibliotecii.
Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Universităţii din Piteşti sunt:
a) utilizatori specifici: studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, personal didactic
auxiliar, administrativ şi de întreţinere şi alte categorii de angajaţi ai Universităţii din Piteşti,
studenţi străini aflaţi în anul pregătitor, precum şi pensionari ai Universităţii din Piteşti.
b) utilizatori nespecifici: cadre didactice asociate ale Universităţii din Piteşti, cadre didactice
sau alte categorii de salariaţi ai altor instituţii, studenţi, masteranzi, doctoranzi, ai altor
universităţi, foşti absolvenţi, alte categorii de utilizatori– cu acces numai la sălile de lectură.
Utilizatorii nespecifici trebuie să obţină aprobarea conducerii BUP.
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8. Descrierea procedurii operaţionale
 DATE DE INTRARE:
 permis card vizat pe anul în curs
 Buletin de cerere în Sălile cu acces indirect la publicaţii şi pentru Secţia împrumut la
domiciliu
 Publicaţii şi informaţii pe toate suporturile informaţionale
 DATE DE IEŞIRE:
 acces la informaţie
Comunicarea colecţiilor comportă două activităţi majore: circulaţia publicaţiilor şi relaţia cu
utilizatorii
CIRCULAŢIA PUBLICAŢIILOR
Activitatea desfăşurată privind circulaţia documentelor ţine cont de gestiunea, evidenţa şi
organizarea publicaţiilor.
 Gestiunea publicaţiilor
Fiecare bibliotecar va fi direct răspunzător de gestiunea publicaţiilor constituite în colecţii de
bază în consens cu bibliotecarul din acelaşi punct de lucru. Pentru primire sau predare de gestiune,
bibliotecarul va semna procese verbale de predare-primire.
În funcţie de solicitări se va face transfer de documente între punctele de lucru ale bibliotecii
(între sălile de lectură sau între săli de lectură şi Secţia Împrumut), conform procedurii operaţionale
privind evidenţa publicaţiilor PO-BUPIT-03. Se vor verifica corectitudinea şi concordanţa datelor
dintre borderouri şi publicaţii.
Gestiunea fondului bibliotecii se verifică (inventariază) periodic, în funcţie de mărimea
bibliotecii conform legislaţiei în vigoare. Verificările se fac şi atunci când se constată că există
lipsuri sau plusuri în gestiune, în cazul comasării sau divizării de fonduri sau în caz de calamităţi
naturale, devalizări sau alte situaţii care nu implică o răspundere personală. Acţiunea de predareprimire odată terminată, se încheie un proces-verbal în care se consemnează rezultatele efective ale
inventarierii totale a bunurilor. Se vor întocmi liste de propuneri de scoatere din evidenţele
bibliotecii a respectivelor publicaţii, de către bibliotecarii gestionari, conform procedurii
operaţionale privind evidenţa publicaţiilor PO-BUPIT-03.
În caz de manipulare, ambalare, transport, amenajare sau reamenajare se vor aplica prevederile
normelor de conservare, legislaţia în vigoare şi normativele speciale.
 Evidenţa publicaţiilor
Evidenţa publicaţiilor presupune primirea în gestiune a noilor stocuri de cărţi care urmează a fi
puse la dispoziţia utilizatorilor de la Biroul Prelucrare, verificarea integrităţii colecţiilor,
confruntarea conţinutului stocului cantitativ şi valoric cu procesele verbale şi cu înregistrarea
datelor de repartiţie introduse în programul integrat de bibliotecă, conform procedurilor
operaţionale privind evidenţa publicaţiilor PO-BUPIT-03.
 Organizarea colecţiilor
Bibliotecarul organizează pe raft noile publicaţii preluate conform criteriului sistematicoalfabetic şi locaţiei prestabilite pentru fiecare în parte.
Publicaţiile consultate de utilizatori se ordonează şi reorganizează la raft ori de câte ori situaţia o
cere. Periodic se vor actualiza colecţiile ţinând seama şi de spaţiile de creştere.
Se realizează, respectând regulile bibliografice, liste informative de noutăţi şi se afişează la
avizier. În paralel, se vor organiza expoziţii cu aceste noutăţi popularizând în acest mod fondul de
carte.
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 Evidenţa activităţii
Circulaţia documentelor se realizează prin intermediul Sălilor de lectură şi Secţia Împrumut şi
se oglindeşte în evidenţa activităţii de bibliotecă. Evidenţa activităţii are la bază:
 înregistrările din programul integrat de bibliotecă în funcţie de circulaţia
publicaţiilor stabilită prin Regulamentul BUP.
 vizitele directe la bibliotecă
 Importul datelor se face cu ajutorul modulului Circulaţie iar exportul, cu modulul Rapoarte.
 Evidenţa activităţii are la bază şi vizitele virtuale la resursele din reţea ale bibliotecii,
raportare prin urmărire directă a utilizatorului.
 Informaţiile rezultate sunt grupate pe an universitar şi/sau pe an calendaristic.
 Corelarea datelor prezente cu existentul din anul precedent.
Toate situaţiile statistice cerute precum şi aprecierile activităţii bibliotecare (indicele de lectură,
indicele de dotare etc) au, la final, totaluri privite ca cifre absolute cu ajutorul cărora se vor urmări
creşterea sau descreşterea (dinamica) activităţii în funcţie de alţi ani sau cifre prelucrate (rapoarte
sau indici de activitate), cu care se urmăreşte comparativ activitatea bibliotecii.
RELAŢIA CU UTILIZATORII
I. Comunicarea colecţiilor la sălile de lectură cu acces direct la publicaţii
Utilizatorul specific sau nespecific al bibliotecii beneficiază de consultarea publicaţiilor cu
acces direct (acces liber la raft) după următorul mecanism: va prezenta custodelui sau
bibliotecarului de serviciu, spre identificare, permisul card de bibliotecă (permis vizat pe anul în
curs, reţinut cât timp utilizatorul este în sală), custodele va distribui şi recupera cheile pentru
dulapurile de bagaje, îl va dirija spre garderobă pentru eliminarea riscului de sustragere a
publicaţiilor, va îndruma / informa asupra modului de organizare a fondului şi a înregistrării
documentelor în catalogul informatizat.
Accesul la colecţii se face gratuit şi în acord cu politica de consultare prevăzută prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şi Regulamentul privind accesul
utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii.
Bibliotecarul:
- iniţiază beneficiarii în consultarea bazei de date a Bibliotecii şi a resurselor electronice
gratuite, accesate numai din incinta Sălii de lectură.
- îndrumă către bibliograful de serviciu studenţii şi cadrele didactice care solicită informaţii
bibliografice;
- oferă el însuşi informaţii asupra muncii de cercetare – elaborarea referatelor;
- asigură accesul la publicaţiile provenite din împrumutul interbibliotecar;
- reţine sugestiile şi reclamaţiile utilizatorilor în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii BUP;
- va întrerupe dreptul de acces la computer, în condiţiile depăşirii timpului de acces (1 oră)
dacă vor exista utilizatori în aşteptare;
- împreună cu informaticianul decongestionează informaţiile din computerele destinate
utilizatorilor (vor şterge fişiere inutile);
- oferă informaţii şi servicii de la partenerii bibliotecii în acord cu prevederile din contractele
încheiate de comun acord;
- organizează expoziţii, manifestări cu ocazia aniversării sau comemorării diferitelor
personalităţi sau evenimente;
- menţine colaborări interinstituţionale; participă la consorţii, parteneriate;
- urmăreşte restituirea publicaţiilor date spre consultare în sală sau cu aprobare;
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- semnalează titlurile solicitate de cititori, inexistente în colecţiile bibliotecii, în vederea
completării fondului cu publicaţiile respective;
- semnalează neconcordanţa dintre instrumentele de reflectare a publicaţiilor din Bibliotecă şi
prezenţa efectivă a acestora la raft;
Bibliotecarul va supraveghea în permanenţă desfăşurarea activităţii în sala de lectură în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şi Regulamentul privind
accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii.
Cultura informaţiei
Bibliotecarul de serviciu din sala de lectură va oferi, la cerere, informaţii privind
consultarea bazelor de date ale bibliotecii, resurselor electronice, va asigura consultarea
documentelor audio şi audiovizuale combinate şi va disemina informaţii în ceea ce priveşte
cercetarea şi documentarea în funcţie de domeniul de interes specific. Diseminarea informaţiilor
sau folosirea acestora de către utilizatori, potrivit scopurilor lor, închide cercul transferului de
informaţii. Transferul de informaţii este un proces continuu, într-o permanentă dinamică şi în care
se porneşte de la informaţii şi se ajunge tot la informaţii (informaţia fiind atât materia cât şi
produsul acestui proces).
Se vor organiza, în grup, periodic sau la solicitări, Sesiuni de instruire a utilizatorilor
(utilizatorilor li se vor prezenta informaţii despre structura şi serviciile oferite de BUP).
II. Comunicarea colecţiilor la sălile de lectură cu acces indirect la publicaţii
Activitatea desfăşurată în cadrul sălilor de lectură carte cu acces indirect la publicaţii (acces
prin intermediul bibliotecarului la publicaţiile aflate în depozitele bibliotecii) parcurge acelaşi
mecanism de derulare a activităţii ca la sălile de lectură cu acces direct la publicaţii cu deosebirea
faptului că utilizatorii îşi păstrează bagajele şi hainele la mesele de studiu iar publicaţiile solicitate
vor fi aduse de către bibliotecar din depozite (după ce utilizatorul va completa un Buletin de cerere
(formular 1).
Bibliotecarul conservă şi supraveghează consultarea colecţiilor de la Carte Veche conform
dispoziţiilor legale. Bibliotecarul merge în acest depozit numai cu echipament de lucru adecvat
(mănuşi, mască).
III. Comunicarea colecţiilor împrumutul publicaţiilor
Împrumutul de publicaţii este un contract încheiat între BUP şi utilizator prin care
documentele deţinute de bibliotecă sunt comunicate utilizatorului (persoană fizică sau instituţie) în
scopul lecturii pe o perioadă de timp determinată, cu obligaţia de a fi restituite în starea în care au
fost primite. Împrumutul se poate face fie direct utilizatorului-persoană fizică (împrumut la
domiciliu), fie indirect-unei instituţii similare, prin intermediul bibliotecii (împrumut
interbibliotecar).

Bibliotecarul pune în circulaţie fondul de publicaţii, asigurând împrumutul acestuia în
condiţii corespunzătoare.

Pentru împrumutul la domiciliu, utilizatorul specific, după ce va consulta baza de date a
Bibliotecii, va completa un Buletin de cerere (formular 1) şi-l va înmâna bibliotecarului de serviciu
împreună cu Permisul card de bibliotecă.

Bibliotecarul va verifica Permisul: identitate (poza) şi viza anuală; va căuta apoi, în depozit,
documentul solicitat de utilizator, îl va înregistra în programul integrat de bibliotecă; îi va trece,
lizibil, corect şi complet, termenul de restituire pe Fişa de termene de restituire (formular 2) şi i-l
va comunica.

La împrumutul şi la restituirea publicaţiei, bibliotecarul şi utilizatorul au obligaţia de a
verifica integritatea acesteia (pagini lipsă, decupaje, conţinut schimbat etc).
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Un nou împrumut se poate efectua numai dacă utilizatorul nu are nicio carte cu termenul de
restituire depăşit şi dacă nu are tarife de întârziere neachitate.
Bibliotecarul va supraveghea în permanenţă desfăşurarea activităţii în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şi Regulamentul privind accesul
utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii.

Pentru recuperarea debitelor (publicaţii şi sume) se vor aplica şi respecta prevederile din
procedura operaţională privind revidenţa publicaţiilor PO-BUPIT-03.
Bibliotecarul va fi cel care:

va reţine propunerile beneficiarilor privind fondul şi serviciile bibliotecii; va efectua
evidenţa cerinţelor neonorate şi va face propuneri pentru completarea şi dezvoltarea fondului de
publicaţii destinate fondului.
 va îndruma către bibliograf, studenţii şi cadrele didactice care solicită informaţii
bibliografice
 va semnala neconcordanţa dintre instrumentele de reflectare a publicaţiilor din Bibliotecă şi
prezenţa efectivă a acestora în depozite.
Cărţile pentru Fondul Pasiv vor fi selectate de bibliotecar în vacanţele universitare iar în cursul
anului universitar, va pune în circulaţie, la solicitare, cărţi de la acest fond. Bibliotecarul merge în
acest depozit numai cu echipament de lucru adecvat (mănuşi, mască).
Bibliotecarul va supraveghea, în permanenţă, desfăşurarea activităţii la Secţia Împrumut, în
conformitate cu politica de împrumut prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
bibliotecii şi Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii.
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Compartimentul (postul) / acţiunea
Nr.crt.
I
II
(operaţiunea)
0.
1.
2.
3.
1.
Şef Serviciu Bibliotecă
E.
2.
Prorector
V.
3.
Rector
Bibliotecarii responsabili cu comunicarea
4.
colecţiilor
5.
Bibliotecă
E – elaborare; V – verificare; A – aprobare; Ap. – Aplicare; Ah. - Arhivare
10. Anexe:
Formular 1 – Buletin de cerere
Formular 2 – Fişă termen de restituire
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III

IV

V

4.

5.

6.

A.
Ap.
Ah.
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11. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
Nr.
Data
Data
Structură
Nume şi prenume
Semnătură
Semnătură
crt.
primirii
retragerii
BibliotecariTuiu Mihaela
Stoian Mihaela
Serviciul
Anton Mădălina
Bibliotecă –
Negoescu Ioana
1.
Comp.
Stana Daniela
relaţii cu
Răbigan Tudoriţa
publicul
Drăguţ Nicoleta
Terteci Cristina
Brănescu Laurenţiu
(aplicare şi informare)
Şef Serviciu – Tatiana
2.
Serviciul
Oprescu
Bibliotecă
(evidenţă şi arhivare)
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F1- PO-BUPIT-05
Formular 1: Buletin de cerere

F2- PO-BUPIT-05
Formular 2: Fişă termen de restituire
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