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1. SCOP 
Prezenta instrucțiune de lucru descrie etapele care stau la baza împrumutului de publicații la domiciliu.    

Scopul acestei activități este de a pune la dispoziția utilizatorilor publicații din colecțiile bibliotecii în acces indirect, pentru 
împrumut la domiciliu. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Instrucțiunea de lucru se aplică în toate sectoarele de lucru în care se face împrumut la domiciliu. 

3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

Utilizator – beneficiar al serviciilor de bibliotecă. 
Dispoziție de plată - formular tipizat ce confirmă valoarea de plată spre casierie. 
Permis de bibliotecă - tipizat țiplat cu cod de bare distinct ptr. fiecare utilizator. Nu este transmisibil 

Abrevieri: 

       OPAC – interfața grafică pentru public a softului de bibliotecă TINLIB          
       TINLIB – soft integrat de bibliotecă 
       KOHA – soft integrat de bibliotecă 
       CA – Consiliul de administrație 
       UDJG – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 
       ABD – Administratorul bazelor de date 
       PO – Procedură operațională 
       SBEU – Serviciul Bibliotecă și Editura Universității 
       CAEP – Compartimentul de Achiziții și Evidența Publicațiilor 
       BCB – Bibliotecarul casier al Bibliotecii 

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată în Monitorul Oficial Partea I,  nr. 132/11.02.2005. 

Ordonanța de Guvern nr. 26 / 26.01.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334 / 2002. 

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice. 

Ordinul nr.2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor 
specifice bibliotecilor publice 

Ordinul nr. 4626/2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de 
taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua 
învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente 

Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

SR EN ISO 2789: 2003 -  Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă. 
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4.1 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice 

Conform celor din PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă. 

5. DESCRIEREA INSTRUCȚIUNII DE LUCRU 

Împrumutul publicațiilor reprezintă una dintre activitațile de bază care se desfășoară într-o bibliotecă indiferent de mărimea 
sau profilul acesteia. 
Semnarea Fișei contract cititor și luarea la cunoștință a prezentului regulament constituie actul, prin care cititorul își asumă 
răspunderile morale și materiale, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă 
împrumutate și consultate precum și folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă. 

5.1. Documentele utilizate și rolul acestora 

- dispoziție de plată: trimitere către Casieria Bibliotecii specificând suma de încasat 
- chitanța: act scris prin care se face dovada primirii unei sume de bani încasată conform prevederilor din Regulamentul 

serviciilor pentru cititori 
- permis cititor: tipizat inscripționat cu sigla Universității, datele de contact ale bibliotecii (adresa; nr. telefon, site-ul), 

cod de bare, număr permis. 

5.2. Circuitul documentelor 

Studentul prezintă permisul de bibliotecă.  
Bibliotecarul verifică valabilitatea permisului, eliberează dispoziție de plată (dacă este cazul) pentru achitarea penalităților 
generate de Tinlib sau de Koha. 
Studentul - prezintă dovada achitării taxelor conform prevederilor din Regulamentul serviciilor pentru cititori.  

5.3. Resurse necesare 

Resursele materiale, umane și financiare sunt identice cu cele din PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul 
în bibliotecă.    

5.4. Etapele instrucțiunii de lucru  
Etapa 1 – primirea publicațiilor de la CAEP și așezarea acestora la raft. 
Pasul 1  

Bibliotecarul primește procesul verbal de predare-primire de la CAEP împreună cu publicațiile destinate împrumutului la 
domiciliu, verifică fiecare publicație si apoi semnează procesul verbal. 
Pasul 2   

Bibliotecarul așează publicațiile la raft corespunzător cotei de format trecută pe fiecare carte în parte. 

Etapa 2 - orientarea și informarea utilizatorilor pentru regăsirea informației dorite 
Pasul 1 
Bibliotecarul solicită cititorului permisul de bibliotecă. 

Pasul 2 
Bibliotecarul informează utilizatorul cu privire la organizarea bibliotecii (secții și filiale, conținutul și modul de organizare a 
colecțiilor bibliotecii), serviciile puse la dispoziția cititorului precum și instrumentele de informare de care dispun (cataloagele 
tradiționale, catalogul electronic, catalogul online, regulamente). 
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Pasul 3  
Bibliotecarul asistă utilizatorul în vederea regăsirii, în colecțiile bibliotecii,  publicațiilor dorite atât în Tinlib cât și în Koha. 

Etapa 3 

3.1. Primirea și descărcarea unităților împrumutate în Tinlib  

Când utilizatorul  dorește să returneze o carte îi înmânează bibliotecarului cartea împrumutată și permisul de bibliotecă.   
Bibliotecarul  verifică permisul de bibliotecă al utilizatorului  în softul integrat de bibliotecă TINLIB și descarcă unitatea 
împrumutată astfel:  

Pasul 1 
- deschide aplicația în modulul Circulație  
- din meniul Birou Împrumuturi se intră cu  Enter  –  în meniul Împrumut/ Modificare, apoi cu Enter se intră în 

Împrumut/Modificare după Nr. Cititor. 
- Cu tasta Enter  se afișează Lista de înregistrări cu numele cititorilor din sistem și numărul permisului de bibliotecă. 
- bibliotecarul apasă tasta F10,  citește permisul cu ajutorul cititorului de barcoduri, tastează Enter  și se deschide 

macheta cu Detalii înregistrare.  
Pasul 2 
Bibliotecarul tastează F6 și apare mesajul  Număr inventar pentru titlul care se restituie iar bibliotecarul citește cu cititorul de 
barcoduri numărul de inventar pe care dorește să-l descarce.  

Apare mesajul  Descărcare completă -  Număr inventar carte. Apăsați  “Esc” pentru continuare. Se apasă tasta Esc  și apoi 
F1. 

Dacă publicația returnată a depășit data de returnare, imediat după descărcarea unui titlu din macheta Detalii înregistrare, 
programul afișează mesajul  Descărcare completă – sumă datorată... iar bibliotecarul informează citittorul cu privire la sumele 
datorate.  

Bibliotecarul completează dispoziția de plată, dacă este cazul, cu suma ce trebuie plătită de cititor și-l îndrumă către BCB 
pentru achitarea taxei de penalizare.  

Bibliotecarul scade amenda generată de sistemele integrate de bibliotecă Tinlib și Koha pentru cărțile ce au fost returnate cu 
întârziere, în baza chitanței prezentate de cititor. 

Pasul 3   
Fiecare publicație returnată de cititor este reașezată la raft în funcție de cota de format trecută pe carte.  

3.2. Primirea și descărcarea unităților împrumutate în Koha  

Când utilizatorul  dorește să returneze o carte îi înmânează bibliotecarului cartea împrumutată și permisul de bibliotecă. 
Bibliotecarul  verifică permisul de bibliotecă al utilizatorului  în catalogul online Koha și descarcă unitatea împrumutată astfel:  

Pasul 1  
Bibliotecarul deschide catalogul online Koha staff client în modulul Circulation.  

Selectează Check in, tastează numărul de inventar al publicației returnate și apăsând Enter deschide macheta cu detaliile de 
înregistrare ale utilizatorului. Se pot vizualiza astfel toate cărțile împrumutate de cititor precum și datele de returnare aferente 
fiecărui titlu în parte. 

Pasul 2 
Bibliotecarul tastează barcodul cărții returnate de cititor  în caseta de căutare (Enter item barcode) și apasă butonul Submit.  
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Dacă publicația a depășit data prevăzută pentru returnare, sistemul avertizează bibliotecarul și afișează  amenda calculată 
pentru fiecare zi de întârziere. 

Bibliotecarul completează dispoziția de plată, dacă este cazul, cu suma ce trebuie plătită de cititor și-l îndrumă către casieria 
bibliotecii pentru achitarea taxei de penalizare. 

Pasul 3 
Fiecare publicație returnată de cititor este reașezată la raft în funcție de cota de format trecută pe carte.  

Etapa 4 - recuperarea publicațiilor nerestituite la termen 
Pasul 1 
Atenționarea utilizatorilor în vederea restituirii publicațiilor. Bibliotecarul trimite mesaje pe e-mail utilizatorilor restanțieri  cu 
datele publicațiilor nerestituite la termen. 
Pasul 2  
Bibliotecarul scade cărțile împrumutate și returnate de cititor conform etapei de lucru nr. 3  și anunță cititorul dacă a fost 
depășit termenul de restituire și dacă are de plătit vreo amendă. 

Taxa pentru întârziere la restituirea publicațiilor se calculează astfel:  

- se consideră  taxa generată de Tinlib pentru exemplarul respectiv dacă nu depășește jumătate din valoarea de 
inventar actualizată. 

- dacă depășește această valoare, se percepe doar valoarea echivalentă cu jumătate din valoarea de inventar 
actualizată a publicației respective. 

După încasarea taxei de penalizare, bibliotecarul completează tabelul de la Anexa 4 (FIL SBEU 27-10-03.04) pentru fiecare 
publicație în parte. 

Bibliotecarul va șterge periodic (o dată pe săptămână) amenzile din TINLIB și Koha la cititorii care au achitat amenzi în 
perioada respectivă, conform tabelului mai sus menționat. 

Etapa 5  - recuperarea publicațiilor pierdute sau deteriorate fizic 

Când o publicație a fost pierdută ori distrusă, bibliotecarul demarează formalitățile de recuperare a valorii acesteia de la 
utilizatorul vinovat. 
Modalități de recuperare: 

-  bibliotecarul poate înlocui publicațiile pierdute sau deteriorate - conform Legii bibliotecilor cu o publicație identică 
sau cu o ediție nouă a aceluiași document .  

- bibliotecarul stabilește suma care se recuperează de la cititor  Conform Ordonanței nr. 26 din 26 ianuarie 2006 
pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002. 

Utilizatorul care a pierdut o publicație completează “Declarația de pierdere a publicațiilor” și o semnează. 

Bibliotecarul verifică declarațiile și calculează valoarea de inventar actualizată (cu aplicația  
http://www.lib.ugal.ro/services/util/actualpret/ ), stabilește suma care se recuperează de la cititor multiplicând încă odată 
valoarea de inventar actualizată pentru oricare tip de publicație, sau cu până la 5 ori prețul astfel calculat  în cazul publicațiilor 
unicat în colecțiile bibliotecii (conform Anexă tarife a Regulamentului serviciilor pentru cititori); indicele de multiplicare până la 
5 se va stabili în funcție de valoarea științifică și vechimea documentului pierdut. 
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Bibliotecarul completează o dispoziție de plată cu suma ce trebuie plătită de cititor și-l îndrumă către BCB, iar copia după 
chitanța care demonstrează recuperarea valorii publicației pierdute va fi predată bibliotecii. 

Lunar, bibliotecarul va întocmi un tabel cu recuperările valorice ale publicațiilor pierdute încasate în luna respectivă și acest 
tabel, împreună cu declarațiile cititorului, îl va preda către CAEP până la data de 5 ale următoarei luni. 

Pe baza acestor documente, se va proceda, ulterior, la scoaterea din gestiune a publicației pierdute conform PO privind 
casarea publicațiilor din colecțiile bibliotecii. 
Etapa 6 

6.1. Căutarea documetelor solicitate de utilizator și efectuarea împrumutului în TINLIB 

Pasul 1 
Utilizatorul completează un buletin de cerere pentru împrumut cu numărul permisului de bibliotecă, autorul și titlul 
documentului solicitat, cota publicației, numele, ocupația și semnătura. 

Înmânează buletinul de cerere și permisul de bibliotecă spre verificare și așteaptă ca bibliotecarul să caute (după cota 
topografică) în depozit,  documentul solicitat. 
Pasul 2 

Bibliotecarul efectuează împrumutul publicației în Tinlib deschizând aplicația în modulul Circulație.  

Din meniul Birou Împrumuturi se tastează  Enter, se alege meniul Împrumut/ Modificare, apoi  cu tasta Enter se intră în meniul 
Împrumut/Modificare după Nr. Cititor  

Tastând Enter, se afișează Lista de înregistrări cu numele cititorilor din sistem și numărul permisului de bibliotecă. 

Bibliotecarul apasă tasta F10,  citește permisul cu ajutorul cititorului de barcoduri, apoi cu tasta Enter  se deschide macheta 
cu Detalii înregistrare. 
Pasul 3 
Apăsând tasta F5  apare mesajul  Identificare cititor, bibliotecarul scanează numărul permisului cu ajutorul cititorului de 
barcoduri și apoi introduce numărul de inventar al publicației solicitate (sau îl poate scana cu cititorul de barcoduri). 
Apare mesajul  Împrumut complet : data returnării și titlul cărții. 
Apasă tasta Esc si apoi tasta F1 
Bibliotecarul verifică în baza de date dacă împrumutul a fost efectuat.   
6.2. Căutarea documentelor solicitate de utilizator și efectuarea împrumutului în Koha 

Pentru a efectua o căutare simplă în sistemul integrat de bibliotecă Koha, bibliotecarul introduce în caseta de căutare din 
partea de sus a ecranului cuvântul sau grupul de cuvinte, după care face click pe  link-ul “Search the catalog” și apoi apasă 
Submit.  

În partea stângă a ecranului se poate face o rafinare a rezultatelor după filială, localizare, autor, subiect sau disponibilitatea 
privind împrumutul publicațiilor. În zona de mijloc sunt afișate rezultatele căutării iar în dreapta ecranului sunt informații legate 
de fiecare titlu afișat. Astfel bibliotecarul poate informa cititorul ce titluri se pot împrumuta la domiciliu și pe ce perioadă. 

Dacă bibliotecarul nu este mulțumit de rezultatele găsite folosind opțiunea căutare simplă, atunci poate inția cautarea 
avansată. Astfel se poate face o căutare după un anumit criteriu (autor, titlu, barcode, subiect, dată de achiziție, etc.) sau 
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combinând criterii prin intermediul operatorilor booleni (AND, OR, NOT). 

Căutarea avansată se face din pagina principală (HOME), apăsând pe link-ul Search din partea de sus a ecranului. Pentru a 
introduce operatorii booleni se face click pe More options și se introduc elementele de căutare. 
Bibliotecarul poate salva rezultatele căutărilor din catalogul Koha într-o listă personală sau publică astfel: 

- din pagina de rezultate apasă pe Login și introduce datele de identificare (nume și parolă). 

- bifează titlurile de interes folosind casetele din stânga ecranului sau apasă pe Select All. 

- apasă butonul Add to plasat deasupra listei de titluri și se alege New list apoi se apasă butonul Save. 

- dă o denumire listei și se alege tipul acesteia (publică sau nu) și apoi se salvează lista 

- pentru a deschide lista salvată se va accesa în partea de sus a ecranului More și apoi se dă click pe Lists; această 
listă poate fi trimisă prin email, tipărită sau ștearsă. 

Pasul 1 
Utilizatorul completează un buletin de cerere pentru împrumut cu numărul permisului de bibliotecă, autorul și titlul 
documentului solicitat, cota publicației, numele, ocupația și semnătura. 
Înmânează buletinul de cerere și permisul de bibliotecă spre verificare și așteaptă ca bibliotecarul să caute (după cota 
topografică) în depozit,  documentul solicitat. 
Pasul 2 
Bibliotecarul efectuează împrumutul publicației în Koha deschizând Koha staff client în modulul Circulation.  
Se introduce în caseta de căutare din partea de sus a ecranului numărul de permis al cititorului, se face click pe Check out și 
se deschide macheta de înregistrare a cititorului. 

Se tastează numărul de inventar al publicației ce se împrumută și apoi se apasă Check out.  

Pentru a vizualiza împrumutul efectuat se apasă Show checkouts și în zona de mijloc este afișată publicația împrumutată, 
data împrumutului precum și data prevăzută pentru returnare. 

Bibliotecarul completează data de returnare pe carte și înmânează publicația cititorului.  

Etapa 7 –  verificarea și semnarea fișei de lichidare a studenților, a cadrelor didactice și altor categorii de salariați 
din universitate 

Pasul 1    
Bibliotecarul verifică numele cititorului în softul integrat de bibliotecă Tinlib astfel : 

- deschide  Modulul Circulație, Enter -  Meniu Birou Împrumuturi, Enter – Meniu Împrumut/Modificare, Enter – 
Împrumut/Modificare după Nume Cititor.  

- cu ajutorul tastei F10 se face căutarea introducând numele cititorului. 

- cu Enter se intră pe Detalii înregistrare și se pot vizualiza împrumuturile cititorului precum și taxele neplătite (dacă 
acestea există).           

Viza de lichidare este dată numai în condițiile în care persoanele în cauză nu au datorii (cărți pierdute, nerestituite la termen, 
forme de plată neachitate) la nici una din filiale.  



 

 

 

UNIVERSITATEA 

,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

 
INSTRUCȚIUNE DE LUCRU 

GESTIONAREA ȘI ÎMPRUMUTUL 
PUBLICAȚIILOR LA DOMICILIU 

COD IL SBEU 27-10-03 

 

Exemplar: 1 

Pagina 10 din 15  

Revizia 2 

Ediția: 1 

DATA: 26.09.2016 

 

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 
Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

10/15 

Pasul 2   
Bibliotecarul verifică numele cititorului în softul integrat de bibliotecă Koha astfel : 

- deschide catalogul Koha în modulul HOME și tastează în caseta de căutare din partea de sus a ecranului numele 
cititorului; 

- verifică dacă este în baza de date este înregistrat și dacă are cărți de returnat sau taxe neplătite. 
Dacă nu figurează cu datorii la bibliotecă, bibliotecarul semnează și ștampilează fișa de lichidare a utilizatorului. 

6. RESPONSABILITĂȚI 

Rector/Prorector - aprobă documentele întocmite și asigură resursele financiare pentru desfășurarea activității 
departamentului 
Șef Serviciu bibliotecă și editura universității – răspunde de organizarea activității departamentului. 

Bibliotecarul gestionar răspunde : 

- de organizarea fondului de publicații, verifică intrările și ieșirile de publicații din gestiunea de care răspunde;  

- de urmărirea condițiilor microclimatice din depozitul  aflat  în gestiune, supraveghează starea publicațiilor, 
semnalează șefului de serviciu orice nereguli ivite în funcționarea normală a depozitului de publicații; 

- de  circuitul documentelor în cadrul sectorului său de lucru. 

- de soluționarea cererilor informaționale ale utilizatorilor. 

7.  ÎNREGISTRĂRI 

Taxele pentru serviciile prestare de bibliotecă sunt elaborate de SBEU, semnate de șef Serviciu bibliotecă și editura 
universității, aprobate de CA al UDJG și difuzate tuturor compartimentelor bibliotecii. 

Tabelul cu taxele pentru întârziere la restituirea publicațiilor este elaborat și semnat de bibliotecarul gestionar, și difuzat 
serviciului Informatizare al bibliotecii.  

Declarația de pierdere a documentelor este completată de utilizator, verificată și semnată de bibliotecar și de utilizator, 
aprobată de Rector și șef Serviciu bibliotecă și editura universității. 

8. ANEXE 
Anexa 1 FIL SBEU 27-10-03.01 - Dispoziție de plată 
Anexa 2 FIL SBEU 27-10-03.02 - Buletin de cerere 
Anexa 3 FIL SBEU 27-10-03.03 - Declarația de pierdere a publicațiilor 
Anexa 4 FIL SBEU 27-10-03.04 - Tabel cu taxele pentru întarziere la restituirea publicațiilor 
Alte anexe – conform PO SBEU 27-10 privind managementul relațiilor cu publicul în bibliotecă. 
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Anexa 1 FIL SBEU 27-10-03.01 
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Anexa 2 FIL SBEU 27-10-03.02 
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BIBLIOTECA     

Serviciul / Filiala     
 

 

 

 

DECLARAŢIE DE PIERDERE A DOCUMENTELOR 

 

 

Subsemnatul            profesia 
 locul de muncă       
domiciliat în str. nr. cu permis de 
acces în bibliotecă nr.  declar că am pierdut următoarele documente ale bibliotecii: 

Nr.  Cota Autorul şi titlul  An de Nr. de Nr.      de Valoarea din  Valoarea 
crt. publicaţiei  documentului apariţie pagini inventar  Registrul actualizată 

inventar 

1 

 

 

 
 

 

 
 

Anexa 3 FIL SBEU 27-10-03.03 
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Propunem să fie recuperată suma de lei, contravaloarea documentelor 
pierdute, conform  Legii bibliotecilor nr. 334 / 2002, art. 67 (2) şi să se aplice următoarele sancţiuni în 
conformitate cu dispoziţiile legale: 

 

 

Şef serviciu, Bibliotecar, 
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Anexa 4 FIL SBEU 27-10-03.04 
 
 
 
 
 


