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I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament a fost elaborat în baza Legii educaţiei
naţionale nr.1 din 2011, Legii Bibliotecilor nr. 334 din 2002 cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului apărării nr. M 23 din 17.02. 2014 –
Instrucţiuni privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României, Ordinului
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4626 din 2005 – Metodologia de recuperare a
documentelor pierdute, distruse ori deteriorare şi de taxare a serviciilor şi a
nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile
cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric
al acestor documente şi Ordinului ministrului culturii nr. 2062 din 2000 – Norme
metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice
bibliotecilor publice.
Art.2. Biblioteca universitară este o structură specializată de informare
ştiinţifică şi culturală al cărei scop principal este de a organiza, prelucra, dezvolta şi
conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice şi alte documente specifice şi de a
constitui instrumentele specifice pentru a facilita utilizarea colecţiilor pentru
informare, cercetare, educaţie şi recreere. Biblioteca Universitară participă la
activitatea de cercetare şi procesul de instruire, formare şi educaţie din Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
Art.3. Biblioteca Universitară face parte din sistemul informaţional şi
educaţional militar, are un rol cultural important, contribuie la pregătirea generală a
efectivelor academiei, la întreţinerea spiritului civic şi a ataşamentului faţă de valorile
naţionale.
Art.4. După forma de constituire şi administrare a patrimoniului, Biblioteca
Universitară este o bibliotecă de drept public, iar după forma de organizare este o
bibliotecă fără personalitate juridică şi face parte din structura Academiei Forţelor
Aeriene „Henri Coandă”.
Art.5. Biblioteca universitară colecţionează şi organizează fonduri de cărţi,
publicaţii seriale şi alte documente grafice şi audio-vizuale de profil şi îşi
completează colecţiile cu publicaţii româneşti şi străine reprezentative din domenii
specifice.
Art.6. Colecţiile bibliotecii sunt accesibile tuturor studenţilor, cadrelor
didactice, ofiţerilor-studenţi, cursanţilor, cadrelor militare şi altor categorii de
personal din cadrul Academiei Forţelor Aeriene a căror acces este gratuit.
Art.7. Activitatea Bibliotecii universitare este îndrumată metodologic de
către Biblioteca Militară Naţională conform reglementărilor în vigoare.
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II. ATRIBUŢII, ACTIVITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ALE BIBLIOTECII UNIVERSITARE
Art.8. Biblioteca universitară are atribuţii privind:
a) informarea şi documentarea participanţilor la activitatea didactică,
cultural-educativă şi de cercetare ştiinţifică din academie;
b) selecţia documentelor româneşti şi străine, evaluarea periodică a
colecţiilor şi controlul ştiinţific al lucrărilor de informare bibliografică;
c) întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu biblioteci
universitare civile şi militare precum şi cu alte biblioteci şi instituţii de profil;
d) participarea la manifestările de specialitate organizate pe plan naţional în
cadrul organizaţiilor profesionale ale bibliotecilor.
Art.9. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Biblioteca universitară desfăşoară
următoarele activităţi:
a) achiziţionează publicaţii şi alte documente din ţară şi străinătate,
colecţionează lucrări ale cadrelor didactice din cadrul academiei şi din alte instituţii.
b) realizează schimburi de publicaţii şi alte documente cu instituţii de profil
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
c) organizează păstrarea, utilizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de
documente din colecţiile proprii;
d) verifică şi elimină periodic documentele perimate din punct de vedere
fizic sau ştiinţific conform prevederilor legale în vigoare;
e) asigură condiţiile necesare pentru consultarea documentelor de către
toate categoriile de utilizatori, în sălile de lectură şi prin împrumut la domiciliu ;
f) asigură informarea utilizatorilor prin organizarea de baze de date,
elaborarea şi editarea instrumentelor de informare în funcţie de cerinţele procesului
instructiv-educativ şi de cercetare din academie;
g) întreprinde acţiuni privind informatizarea activităţilor proprii
III.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.10. Colecţiile Bibliotecii Universitare sunt structurate astfel:
a) colecţii enciclopedice - colecţii ştiinţifice
- cursuri universitare şi publicaţii periodice
- literatură, artă, istorie;
b) colecţii specializate - literatură militară clasificată
- literatură militară neclasificată.
Art.11. În cadrul Bibliotecii Universitare funcţionează două puncte de
împrumut: unul pentru colecţiile enciclopedice şi literatura militară neclasificată şi
unul pentru literatura militară clasificată.
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IV.

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL BIBLIOTECII

Art.12. Conducerea bibliotecii este asigurată de prorector (locţiitor al
comandantului pentru cercetare ştiinţifică).
Art.13. Din punct de vedere metodologic, activitatea bibliotecii este
coordonată de un bibliotecar şef numit prin ordin de zi pe unitate.
Art.14. În cadrul Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” funcţionează
Consiliu Ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării
ştiinţifice şi al activităţilor culturale.
Consiliul Ştiinţific funcţionează în baza propriului regulament de
funcţionare.
Art.15. Încadrarea şi promovarea personalului bibliotecii se fac cu
respectarea condiţiilor de studii şi vechime potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.16. Atribuţiile şi competenţele personalului bibliotecii se stabilesc prin
fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi
proiectelor culturale şi ştiinţifice din academie.
Personalul bibliotecii desfăşoară activităţi în domeniile dezvoltării,
evidenţei, organizării şi conservării colecţiilor, precum şi activităţi de informaredocumentare.
Art.17. Pregătirea de specialitate a personalului bibliotecii se asigură prin
studiu individual, stagii de specializare la Biblioteca Militară Naţională organizate de
Secţia Tradiţii Militare şi Educaţie Civică, cursuri de specialitate organizate conform
legislaţiei în vigoare.
Art.18. Personalul bibliotecii este obligat să cunoască şi să aplice
regulamentul de ordine interioară, legile şi instrucţiunile care reglementează
activitatea bibliotecii.
V. PATRIMONIUL BIBLIOTECII UNIVERSITARE.
DEZVOLTAREA, EVIDENŢA, ORGANIZAREA
ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR
Art.19. Colecţiile Bibliotecii Universitare trebuie să fie organizate într-un
sistem unitar în vederea utilizării depline a acestora, integrării şi identificării rapide a
oricărei publicaţii.
Art.20. Colecţiile Bibliotecii Universitare cuprind:
a) cărţi şi publicaţii periodice tipărite;
b) literatură militară;
c) documente audio;
d) documente audio-video;
e) documente electronice.
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Art.21. Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii se realizează în conformitate cu
solicitările Senatului universitar, Consiliului facultăţii, Secţiei Management
Educaţional, precum şi în funcţie de cerinţele de informare şi documentare ale tuturor
categoriilor de utilizatori. Aceasta se efectuează prin achiziţii de la unităţile
specializate (librării, edituri, agenţi economici), abonamente, donaţii, transferuri,
documente editate în cadrul academiei (cursuri ale cadrelor didactice, studii, articole
etc.).
Art.22. Biblioteca Universitară ţine evidenţa, gestionează şi inventariază
documentele pe care le deţine în conformitate cu normele legale în vigoare.
(1) Intrarea în gestiune respectiv în evidenţa cantitativ-valorică a bibliotecii
a documentelor specifice se face numai pe baza unui act însoţitor eliberat de Serviciul
Echipament în baza actelor însoţitoare de provenienţă (ex. facturi, procese-verbale de
donaţie, adrese etc.)
(2) În cazul în care nu există acte însoţitoare de provenienţă acestea se
întocmesc de către Comisia de evaluare a documentelor specifice bibliotecii (numită
prin ordin de zi pe unitate), stabilindu-se numărul documentelor primite,
preţul/exemplar, starea fizică şi totalul, această prevedere se aplică numai pentru
colecţiile enciclopedice.
Art.23. (1) Verificarea periodică a colecţiilor enciclopedice ale bibliotecii
se face conform legislaţiei în vigoare. Verificarea periodică a colecţiilor specializate
se efectuează anual în conformitate cu instrucţiunile militare în vigoare.
(2) Verificarea colecţiilor bibliotecii pe unităţi gestionare se face în mod
obligatoriu la schimbarea gestionarului sau ori de câte ori este nevoie.
Art.24. Documentele găsite lipsă la inventar se recuperează valoric sau
fizic în conformitate cu normele legale în vigoare. Lipsa la inventar a documentelor
care fac parte din colecţiile specializate se sancţionează conform normelor legale în
vigoare.
Art.25. Eliminarea documentelor din gestiune respectiv din evidenţă
Bibliotecii Universitare se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare atât pentru
documentele care fac parte din colecţiile enciclopedice cât şi pentru cele care fac
parte din colecţiile specializate.
Art.26. Scoaterea documentelor din gestiune, fapt ce nu atrage şi
scoaterea din evidenţă se face în conformitate cu normele legale în vigoare atât pentru
documentele care fac parte din colecţiile enciclopedice cât şi pentru cele care fac
parte din colecţiile specializate.
Art.27. Condiţiile de păstrare şi de întreţinere a colecţiilor de documente
precum şi resursele financiare şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii
bibliotecii sunt asigurate de către structura în cadrul căreia funcţionează biblioteca în
conformitate cu normele legale în vigoare.
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VI. CATALOGAREA, CLASIFICAREA, INDEXAREA
DOCUMENTELOR ŞI INFORMAREA BIBLIOGRAFICĂ
Art.28. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor se realizează
conform standardelor internaţionale. Biblioteca organizează cataloage pentru public
în sistem informatizat.
Art.29. Pe lângă cataloagele menţionate, biblioteca furnizează informaţii
bibliografice orale şi scrise în sala de referinţe - spaţiu special amenajat pentru
consultarea în condiţii corespunzătoare a instrumentelor bibliografice şi a surselor de
referinţă, precum şi a unor colecţii cuprinzând legi, decrete, hotărâri ale guvernului,
monografii, tratate.
Art.30. Pentru cadrele didactice, biblioteca întocmeşte la cerere bibliografii
pe temele din programele de cercetare ale academiei.
VII. COMUNICAREA COLECŢIILOR
Art.31. Comunicarea colecţiilor se realizează prin consultarea la sala de
lectură şi prin împrumutul la domiciliu.
Art.32. Accesul la colecţiile bibliotecii se face pe baza calităţii de student,
angajat sau cadru didactic asociat al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”,
angajat al Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de
Apărare, cursant al Centrului Principal de Învăţare a Limbilor Străine, în urma
completării fişei cititorului.
Accesul la colecţiile de documente care conţin informaţii clasificate este
permis numai pe baza documentelor de acces.
Art.33. Cadrele didactice asociate au acces la colecţiile bibliotecii numai pe
perioada contractului de colaborare. La încheierea contractului de colaborare, acestea
sunt obligate să înapoieze bibliotecii materialul bibliografic împrumutat, în caz
contrar se vor aplica măsuri pentru recuperarea pagubei în conformitate cu normele
legale în vigoare.
Art. 34. Accesul la colecţiile Bibliotecii Universitare pentru persoanele
fizice, altele decât cele menţionate la art. 32 se aprobă de către comandantul
(rectorul) academiei în conformitate cu normele legale în vigoare.
Art.35. Programul serviciilor pentru utilizatori se stabileşte de către
prorectorul academiei (locţiitorul comandantului pentru cercetare).
Art.36. (1) Documentele care fac parte din colecţiile enciclopedice,
pierdute sau deteriorate de utilizatori se recuperează fizic sau prin achitarea valorii
de inventar a documentelor, actualizată prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi,
la care se adaugă o penalizare echivalentă cu de 1 – 5 ori faţă de preţul astfel
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calculat. Mărimea penalizării se stabileşte de către conducerea bibliotecii în
conformitate cu normele legale în vigoare.
(2) Cursurile universitare editate în academie se recuperează şi prin înlocuirea
lor cu un exemplar multigrafiat.
(3) Pierderea sau deteriorarea documentelor care fac parte din colecţiile
specializate se sancţionează în conformitate cu normele legale în vigoare.
Art.37. Pentru studenţi, cadre didactice, cadre didactice asociate, cadre
militare, cursanţi şi alte categorii de personal care din diferite motive părăsesc
academia, este obligatorie confirmarea bibliotecii că nu au niciun fel de datorii faţă
de bibliotecă. Daunele rezultate din încălcarea acestei prevederi se acoperă de cei
responsabili.
VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
Art.38. Utilizatorii au următoarele drepturi :
a) să consulte cataloagele bibliotecii
b) să împrumute cărţile aflate în colecţiile bibliotecii;
c) să solicite informaţii referitoare la colecţiile bibliotecii;
d) să solicite informaţii privind bibliografia obligatorie şi facultativă;
e) să solicite informaţii privind utilizarea bazelor de date ale bibliotecii;
f) să facă propuneri privind dezvoltarea colecţiilor bibliotecii în funcţie de
nevoile de informare personale şi profesionale;
g) să facă propuneri referitoare la dezvoltarea serviciilor bibliotecii în cazul
în care cele actuale nu acoperă nevoia lor de informare;
h) să utilizeze în cadrul programului de funcţionare spaţiul şi dotările sălii
de lectură care funcţionează în cadrul Bibliotecii Universitare;
i) să verifice la primirea publicaţiilor starea acestora şi să prezinte
bibliotecarului observaţiile sale.
Art.39. Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a) să restituie la timp (maxim 20 de zile) şi fără deteriorări, lipsuri sau
înlocuiri, materialul bibliografic împrumutat;
b) cursurile universitare pot fi păstrate pe durata unui semestru iar în cazul
reverificărilor şi pe perioada vacanţei, cu avizul bibliotecii;
c) să folosească în mod corect fondul de informare şi documentare al
bibliotecii;
d) să utilizeze spaţiul de lectură în linişte, fără a deranja pe ceilalţi cititori;
e) să nu facă sublinieri, înscrisuri, semne asupra materialului bibliografic
împrumutat;
f) să mânuiască şi să păstreze cu grijă materialul bibliografic împrumutat;
g) să asigure, în caz de pierdere sau deteriorare, recuperarea materialului
bibliografic împrumutat prin înlocuire, numai cu avizul conducerii bibliotecii, sau
prin suportarea cheltuielilor compensatorii conform legislaţiei în vigoare;
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h) să predea integral materialul bibliografic împrumutat în situaţiile cauzate
de: plecarea în vacanţă, concedii, misiuni sau cauzate de acţiunile de verificare şi
inventariere organizate de către bibliotecă;
i) la plecarea definitivă din cadrul instituţiei este obligat să lichideze toate
obligaţiile faţă de Biblioteca Universitară ;
j) Să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii
Universitare
IX.

DISPOZIŢII FINALE

Art.40. Biblioteca Universitară îşi desfăşoară activitatea pe baza unui
program anual de activităţi, elaborat la începutul anului în curs şi aprobat de către
prorectorul academiei (locţiitorul comandantului pentru cercetare).
Art.41. Biblioteca Universitară înaintează un raport anual de activitate
Secţiei Tradiţii Militare şi Educaţie Civică din Statul Major al Forţelor Aeriene
precum şi altor instituţii abilitate să prelucreze date cu caracter statistic (ex. INS).
Art.42. Biblioteca, în totalitatea sa se constituie în gestiune.
Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund
material pentru lipsurile din inventar în condiţiile legii.
Art.43. Reactualizarea şi/sau modificarea prezentului regulament se fac la
propunerea bibliotecarului şef, conducerii bibliotecii, consiliului ştiinţific cu
aprobarea Senatului.

PREŞEDINTELE SENATULUI
ACADEMIEI FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”
Lt.col. conf.univ.dr.

Adrian LESENCIUC
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