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PROIECT 

 

DECIZIE Nr. 4/14 

 

din ___ septembrie  2020 

 

 "Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al  

    Bibliotecii Publice din s. Mihălașa”. 

 

În temeiul art.14 alin.(2) a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr 

160/2017 Cu privire la biblioteci  având în vedere avizul comisiei consultative de specialitate din ___ 

septembrie 2021,  Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

                                                                                DECIDE: 

 

1. Se  aprobă Regulamentul intern al Bibliotecii Publice Mihalașa . 

2. Comisia pentru problemele sociale va duce controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei 

decizii. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale 

 

 

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă                   

 

                       Secretar al Consiliului                      Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprobat: 

Ședința Consiliului  orășenesc  din________________ 

Proces –verbal nr.__________________________________     

  REGULAMENTUL INTERN AL BIBLIOTECII PUBLICE COMUNALE MIHĂLAȘA 

CAPITOLUL I: UTILIZATORII BIBLIOTECII. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ȘI DE UTILIZARE 

A BIBLIOTECII 

1. Utilizatorii. Drepturile și obligațiile utilizatorilor 

1.1. Oricine are dreptul de a fi utilizator al BP Comunale Mihălașa indiferent de vîrstă, ocupaţie, 

naţionalitate, cetăţenie, stare fizica sau socială, convingeri politice si religioase.  

1.2. Utilizatorii sunt serviţi conform fisei contract. Fisa contract se complecteaza in baza 

urmatoarelor  acte: buletin de identitate,  certificat de nastere .  

1.2. Copiii până la 10 ani se înregistrează de către părinţi, pedagogi, sau persoane tutelare. 

1.3. Utilizatorul răspunde de  documentele împrumutate. 

1.4. Fișa contract este valabilă pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi supusă actualizării la începutul 

fiecărui an. 

1.3. Fișa contractl nu este transmisibilă. 

1.5. Fișa contract acordă dreptul de utilizare a tuturor sectoarelor bibliotecii.  

2. Condiţii de înscriere 

2.1 Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza Fișei –contract, ce se închee la 

data înscrierii în bibliotecă; 

2.2 Fisa contract se complecteaza in baza   buletinului  de identitate, (persoanele de la 18 ani în 

sus) și  certificat de nastere (persoanele sub 18 ani) . 

2.3 Utilizatorul semnalează orice modificare de adresă sau identitate, în decurs de 10 zile, răspunde 

personal de corectitudinea informației și de documentele împrumutate; 

2.4 Semnarea Fișei contract constituie actul juridic, prin care utilizatorul își asumă răspunderea 

morală, materială și penală, după caz, privind folosirea, păstrarea  și restituirea la termen a 

documentelor de bibliotecă împrumutate și consultate, precum și folosirea celorlalte bunuri 

materiale din bibliotecă și respectarea prezentului Regulament. 

2.5 Copiii pînă la 10 ani se înregistrează de către părinţi, pedagogi, sau       persoane tutelare; 

2.6 Fișa contract  este valabilă pentru toate sectoarele Bibliotecii.  

2.8 Numarul publicaţiilor care pot fi consultate în  bibliotecă este nelimitat.  

2.9 La primirea publicaţiilor cititorul numără şi verifică unităţile și integritatea lor. 

2.10 Nu se permite ieşirea, cititorilor din bibliotecă cu publicaţiile primite spre consultare fără 

acordul bibliotecarului.  

2.11 În bibliotecă  cititorii sunt obligaţi să respecte liniştea şi ordinea.  

2.12 La plecarea din bibliotecă  cititorul restituie bibliotecarului publicaţiile consultate.  

2.13 Nu se împrumută la domiciliu publicaţiile de referinţă (enciclopediile, dicţionarele, 

îndrumarele, etc.), publicaţiile periodice ale anului curent, singurul exemplar al publicaţiilor.  

Notă: excepţie se face pentru revistele literar-artistice.  

2.14 În perioada în care cititorul este restanţier el nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii. 

Cititorul care a pierdut una sau mai multe publicaţii împrumutate va trebui: 

- să procure această publicaţie / sau  

- să restituie alta publicaţie la decizia bibliotecarului / sau  

- să achite despăgubirea, ţinînd cont de valoarea conţinutului publicaţiei (pentru publicaţiile editate 

şi intrate în bibliotecă începând cu 01.01.94.)  

3. Avertismente :  

- după 10 zile de întârziere 

- după 30 de zile de întârziere  

- după 90 de zile de întârziere – retragerea abonamentului pentru un an . 

3.2 Distrugerea sau deteriorarea fondului bibliotecii atrage după sine aplicarea unei amenzi 

cetăţenilor în mărime de la cicncisprezece la douăzeci şi cinci salarii minime ("Monitorul Oficial al 



RM", 2 aprilie 1998, nr.28-29, / "Legea pentru completarea codului cu privire la contravenţiile 

administrative". ART.92) si suspendarea definitiva a permisului de beneficiere de serviciile 

bibliotecii.  

Notă: pentru publicaţiile editate pîna la 01.01.94 se face o evaluare a costului în raport cu preţurile 

actuale. 

3. Reguli de împrumuT a documentelor în sala de lectură și la domiciliu: 

3.1  Se pot împrumuta volume de beletristică,  cărţi cu tematică tehnico-ştiinţifică, documente 

seriale reviste etc.  

3.2  Volumele, în număr de maximum trei, se împrumută pentru o perioadă de două săptămîni. 

3.3 Perioada de împrumut poate fi prelungită, personal, telefonic  prin  mesengerul paginii de 

Facebook al bibliotecii sau email pentru încă două săptămâni, dacă cartea nu este suprasolicitată. 

3.4 Pentru a obţine publicaţiile solicitate utilizatorul se adresează bibliotecarului.  

3.5  Nu se împrumută la domiciliu, dar pot fi consultate în incinta bibliotecii: volume-unicat, 

lexicoane, enciclopedii,  diverse periodice (reviste de specialităţi diverse, cotidiane, anuare, 

almanahuri), etc . 

3.6 Numarul publicaţiilor care pot fi consultate în  bibliotecă este nelimitat.  

3.7 La primirea publicaţiilor cititorul numără şi verifică unităţile și integritatea lor. 

3.8 Nu se permite ieşirea, cititorilor din bibliotecă cu publicaţiile primite spre consultare fără 

acordul bibliotecarului.  

3.9 În bibliotecă  cititorii sunt obligaţi să respecte liniştea şi ordinea.  

3.10  La plecarea din bibliotecă  cititorul restituie bibliotecarului publicaţiile consultate.  

3.11 Nu se împrumută la domiciliu publicaţiile de referinţă (enciclopediile, dicţionarele, 

îndrumarele, etc.), publicaţiile periodice ale anului curent, singurul exemplar al publicaţiilor.  

Notă: excepţie se face pentru revistele literar-artistice.  

3.12 Utilizatorul care nu restituie documentele în termen este calificat ca utilizator restanțier.  În 

perioada în care cititorul este restanţier el nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii.  

3.13 Avertismente :  

- după 10 zile de întârziere 

- după 30 de zile de întârziere  

- după 90 de zile de întârziere – retragerea abonamentului pentru un an. 

3.14 Cititorul care a pierdut una sau mai multe publicaţii împrumutate va trebui: 

- să procure această publicaţie / sau  

- să restituie alta publicaţie la decizia bibliotecarului / sau  

- să achite despăgubirea, ţinînd cont de valoarea conţinutului publicaţiei (pentru publicaţiile editate 

şi intrate în bibliotecă începând cu 01.01.94.)  

3.15 Distrugerea sau deteriorarea fondului bibliotecii atrage după sine aplicarea unei amenzi 

cetăţenilor în mărime de la cicncisprezece la douăzeci şi cinci salarii minime ("Monitorul Oficial al 

RM", 2 aprilie 1998, nr.28-29, / "Legea pentru completarea codului cu privire la contravenţiile 

administrative". ART.92) si suspendarea definitiva a permisului de beneficiere de serviciile 

bibliotecii.  

Notă: pentru publicaţiile editate pîna la 01.01.94 se face o evaluare a costului în raport cu preţurile 

actuale. 

4. DREPTURILE UTILIZATORULUI: 

4.1 Acces gratuit și nediscriminatoriu la colecțiile Bibliotecii Publice Comunale Mihălașa. 

4.2 Îndrumare la raft și asistarea de către bibliotecar privind găsirea informației solicitate. 

4.3 Instruire în utilizarea echipamentelor IT și, după caz, căutarea asistată a informației. 

4.4 Solicitarea de informații bibliografice minimale sau complexe. 

4.5 Solicitarea (inclusiv telefonic), spre rezervare, a documentelor aflate în colecțiile bibliotecii, 

care la momentul dorit nu sunt disponibile; documentul solicitat este rezervat pe o durata de trei 

zile. 

4.6 Participarea gratuită la evenimente culturale și de interes comunitar organizate de, sau în 

incinta  Bibliotecii Publice Comunale Mihălașa. 



4.7 Solicitarea, contra cost, a unor servicii oferite de Biblioteca Publică Comunală Mihălașa 

conform Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

4.8 Dreptul de a face sugestii  și sesizări cu privire la  activitatea bibliotecii. 

4.9 De a sesiza personalului bibliotecii orice neregulă observată, care ar aduce prejudicii instituției, 

personalului și utilizatorilor. 

4.10 Dreptul la respect. 

5. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 

5.1 Să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a bibliotecii; 

5.2  Să manifeste un comportament decent, să folosească un limbaj civilizat faţă de personalul 

bibliotecii , colegi, alți utilizatori şi să se conformeze prevederilor prezentului regulament; 

5.3  Să protejeze bunurile bibliotecii; 

5.4 Să nu introducă şi să nu consume în bibliotecă alimente şi băuturi alcoolice; 

5.5 Să ceară permisiunea bibliotecarului pentru introducerea în sală a publicaţiilor care nu fac 

parte din colecţia bibliotecii; 

5.6  Să nu scoată din sală publicaţiile primite spre consultare; 

5.7 Să nu extragă fişe de cataloage şi să nu facă însemnări pe acestea; 

5.8 Să verifice consemnarea restituirii publicaţiilor împrumutate sau consultate; 

5.9 Să verifice cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalând bibliotecarului eventualele 

deteriorări; 

5.10 Să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu 

producă alte deteriorări. În caz contrar va fi sancţionat conform Regulamentului dat; 

5.11 Să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. Nerespectarea acestuia este 

sancţionată;  

5.12 Să restituie, înainte de expirarea termenului de împrumut, publicaţiile împrumutate la 

cererea bibliotecarului (în cazul unor publicaţii intens solicitate, verificarea gestionară a fondului 

de publicaţii etc.); 

5.13 Să restituie bibliotecii în cazul pierderii sau deteriorării publicaţiei un exemplar din aceiaşi 

ediţie. În situaţia în care utilizatorul nu se poate conforma celor de sus, acesta va achita bibliotecii 

costul actualizat al publicaţiei pierdute sau deteriorate.  

5.14 Să prezinte bibliotecii, în caz că îşi schimbă domiciliul, absolveşte gimnaziul, liceul, colegi-

ul  “Fişa de lichidare a împrumutului de publicaţii”, vizată de toate unităţile la care a avut drept de 

împrumut; 

5.15  Să utilizeze civilizat mobilierul, calculatoarele şi celelalte bunuri ale bibliotecii; 

5.16 Filmările, fotografierile în incinta bibliotecii se pot executa numai cu permisiunea 

directorului; 

5.17 Să respecte orarul de funcţionare a bibliotecii. 

6      Reguli  de utilizare a echipamentului și  Internetului 

6.1 Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru oferirea accesului gratuit și nondiscriminator la 

internet fiecărui cetățean. 

6.2  Biblioteca asigură securitatea utilizatorilor de internet și le creează  condiții adecvate, 

corespunzătoare normelor și legislației în vigoare. 

6.3  Biblioteca va presta o gamă largă de servicii calitative de utilizare a internetului, care vor 

contribui progresiv la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și la dezvoltarea durabilă a 

comunității. 

6.4  Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru formarea unor utilizatori cu un înalt spirit civic, 

care vor respecta legislația și politicile de utilizare a internetului în locuri publice; 

6.5  Vizitatorii noștri sunt persoane respectabile și manifestă un comportament deontologic, 

accesează numai site-uri onorabile, și respectă normele de proprietate intelectuală (folosesc 

programe licențiate și respectă legile copyright). 

6.6  Utilizatorii bibliotecii promovează un mod sănătos de viață fără, droguri, tutun, alcool în 

incinta și în apropierea imediată a bibliotecii.  

6.7  Utilizatorii au o atitudine pozitivă față de animalele de companie și le lăsa în condiții 

onorabile acasă atunci când ei vin la bibliotecă. 



6.8  Utilizatorii conștientizează pe deplin necesitatea respectării cadrului legal la folosirea 

axiologică a infrastructurii, mobilierului, echipamentului și beneficiilor oferite de bibliotecă. 

6.9  Biblioteca va stimula utilizatorii care vor respecta politicile de utilizare a internetului în 

bibliotecă prin: 

 Promovarea exemplelor de utilizare eficientă a internetului pe blogul bibliotecii și în 

mass media locală; 

 Organizarea pentru utilizatorii activi a diferitor activități de exprimare a 

recunoștinței; 

 Oferirea diplomelor de mențiune, de excelență pentru utilizarea adecvată a 

internetului; 

 Oferirea bonusurilor suplimentare de utilizare a TIC și a Internetului; 

 Acordarea de facilități, privilegii în utilizarea altor servicii prestate de bibliotecă 

(reduceri la imprimare, copiere, consultanță complementară etc.); 

 Delegarea responsabilităților de a dezvolta și de a conduce diverse activități de 

schimb de experiență în utilizarea eficientă a internetului; 

 Delegarea responsabilităților de liderism în dezvoltarea și conducerea unor activități 

sau chiar servicii din cadrul bibliotecii; 

6.10 Biblioteca va manifesta intransigență față de utilizatorii care, cu bună știință, vor încălca 

normele de conduită în utilizarea internetului în bibliotecă prin: 

6.11 Avertizarea verbală sau în scris asupra devierilor de la politicile de utilizare a internetului în 

bibliotecă; 

6.12 Limitarea accesului la echipamentul electronic al bibliotecii pentru o anumită perioadă de 

timp; 

6.13 Activități, discuții formative pentru prevenirea violării ulterioare a politicilor de utilizare a 

internetului; 

6.14 Rambursarea prejudiciilor cauzate de deteriorarea echipamentului electronic; 

6.15 Avertizarea operativă a instituțiilor de resort (poliția, procuratura, instituțiile de protecție a 

copiilor, serviciile de pompieri, serviciile de geniști,  etc.) în cazul identificării tendințelor de 

utilizare a internetului în scopuri ce pot aduce grave prejudicii vieții, securității, sănătății altor 

oameni și în mod special a copiilor; 

6.16 Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea progresivă a politicilor de utilizare 

a internetului spre beneficiul tuturor cetățenilor. 

7. Reguli  de utilizare a computerelor și Internetului  

de către copii 

7.1 Biblioteca asigură dreptul tuturor copiilor la acces liber și gratuit la utilizarea TIC și a Internetului. 

7.2. Biblioteca pune la dispoziția copiilor o gamă impresionantă de servicii de bibliotecă bazate 

pe utilizarea Internetului. 

7.3. Biblioteca își asumă responsabilitatea pentru protecția tuturor copiilor de pericolele cu care 

aceștia se pot confrunta la utilizarea internetului prin: 

• Explicarea modalităților de utilizare sigură a internetului de către copii.  

• Semnarea cu copiii și părinții acestora a contractelor de utilizare a internetului. 

• Crearea liniei fierbinți pentru raportarea abuzurilor cu care se pot confruntă copii la 

utilizarea internetului. 

• Ajutarea copiilor să găsească pe Internet răspunsuri onorabile la întrebările care îi 

frământă, să găsească informații relevante ce le-ar ajuta să facă temele pentru acasă, să 

stabilească noi prieteni adevărați. 

• Punerea la dispoziția a bazei de date cu link-uri utile copiilor de diferite vârste.  

• Blocarea site-urilor ce prezintă pericol pentru copii. 

7.4. Părinții copiilor de până la 8 ani sunt rugați să-și însoțească copiii în bibliotecă pentru 

utilizarea Internetului.  



7.5. Copiii, utilizatori ai internetului, sunt conștienți de timpul pe care îl pot acorda utilizării 

computerului și Internetului fără a aduce prejudicii propriei sănătăți. 

7.6. Utilizatorii bibliotecii manifestă o atitudine prietenoasă față de colegii, prietenii lor și 

împărtășesc în mod echitabil timpul pentru utilizarea computerului sau a accesului la Internet. 

7.7. Copiii manifestă spirit civic și informează imediat bibliotecarul despre orice abuzuri sau 

intimidări la care pot fi supuși în timpul utilizării Internetului.  

7.8. Copiii ajută bibliotecarul să identifice cele mai bune posibilități de utilizare a TIC și 

internetului la dezvoltarea unor noi activități interesante și utile pentru toți copiii. 

7.9. Copiii au o atitudine de respect pentru mobilierul și echipamentul din bibliotecă, deoarece 

durabilitatea acestora este în folosul lor. Pentru folosirea dispozitivelor de stocare a informațiilor se 

colaborează cu bibliotecarul (pentru a evita posibile virusări ale computerelor).   

7.10. Biblioteca va stimula toți copiii care respectă conștient politicile respective. 

 

 

Capitolul II. SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECA PUBLICĂ COMUNALĂ MIHĂLAȘA 

 

 

1. Orice cetățean a comunei Mihălașa are dreptul să beneficieze de serviciile of 

2. Biblioteca, susținută de APL creează  condiții  corespunzătoare și accesibile pentru 

participarea cetățenilor la serviciile oferite de bibliotecă. 

3. Lista serviciilor pe care biblioteca le prestează: 

 Turul sau prezentarea bibliotecii pentru public și utilizatori 

 Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii 

 Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii 

 

  Accesul, în incinta bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare despre 

resursele informaționale și serviciile bibliotecii, inclusiv la catalogul tradițional sau cel electronic al 

bibliotecii  

 Accesul, în cadrul bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi 

(colecții de   documente de bibliotecă, baze de date, obiecte)    

 Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.) 

 Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite 

 Consultarea pe loc a documentelor 

 Împrumutul și utilizarea documentelor în incinta bibliotecii 

 Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii 

 Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere 

prin poștă) 

 Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii, în sediu și de la distanță 

 Rezervarea documentelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării 

 Rezervarea echipamentelor bibliotecii (calculatoare, tablete, printere etc.) 

 Prelungirea, prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut 

pentru documentele de bibliotecă 

 Servicii de referință 

 Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii și în acces 

deschis 

 Instruirea utilizatorilor privind cultura informației 

 Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora 

 Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale bibliotecii 

 Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, 

academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, 

discuții literare, zile de informare, ore a poveștilor, mese rotunde etc.) 



 Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri), studiu individual, 

precum și pentru activități în grup (studiu în grup, clubul temei pentru acasă) 

 Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau 

comunitară,  

 Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului bibliotecii  

 Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a 

bibliotecii 

 Instruirea utilizatorilor cu ajutorul mijloacelor electronice 

 

 Organizarea expozițiilor virtuale 

 Organizarea evenimentelor virtuale 

 Difuzarea selectivă a informației 

 Instruire nonformală în diverse domenii (limbi străine, stil de viață sănătos, cunoaștere 

personală, dezvoltare economică, antreprenoriat, educație financiară, agricultură, educație mediatică) 

sau privind dezvoltarea altor abilități personale și/sau profesionale, în limitele parteneriatelor 

încheiate 

 Împrumutul electronic (împrumut de cărți electronice cu suport de citire, împrumut de cărți 

electronice cu transmiterea către utilizator doar a conținutului, fără suport de citire) 

 Servicii de utilitate interactivă, inclusiv servicii pe rețele sociale, Canva; StoryJamper; 

Biteable,  Learning Apps…. 

4. Serviciile BPComunală Mihălașa sunt gratuite. 

 

Capitolul III: Colecţiile Bibliotecii. 

1.  Fondul bibliotecii este compus din totalitatea materialelor documentare pe care le posedă. 

2.  Publicaţiile care constituie fondul bibliotecii sunt organizate în colecţii pe tipuri de publicaţii:  

- cărti  

- periodice  

- hărţi, ştampe etc.  

- materiale audiovizuale  

- CD-uri  

- alte tipuri. 

3.  Achiziţionarea publicaţiilor se realizează prin: 

- abonare,  

- librării  

- donaţii,  

- proiecte (granturi) etc.  

4.  Fondul documentar este supus evidenţei, prelucrării, depozitării, verificării, trierii şi casării. 

5.  Biblioteca duce evidenţa gestionară si documentară a fondului.  

6.  Evidenţa gestionară cuprinde: 

a) recepţia documentelor în baza actelor însoţitoare,  

b) predarea periodică la contabilitate a actelor cu caracter gestionar,  

c) înregistrarea globală (numeric si valoric) în registrul de mişcare a fondului (RMF) al fiecarui lot de 

documente intrate, pe baza actului însotitor,  

d) înregistrarea individuală (inventarierea) publicaţiilor.  

7.  Evidenţa documentară cuprinde:  

- înregistrarea (întocmirea fişei de catalog pentru fiecare publicaţie intrată, 

- organizarea obligatorie a catalogului alfabetic si sistematic.  

8.  Catalogarea publicaţiilor care constituie fondul documentar al Bibliotecii Comunale Mihălașa" se 

face conform CZU (clasificării zecimale universale).  

9.  Verificarea totală a fondului este iniţiată prin ordinul primarului, ținându-se cont de Regulamentul 

de Organizare și Gestionare a colecțiilor de bibliotecă şi efectuată de Comisia pentru verificarea 



fondului.și nu mai rar decât o dată la 5 ani. Daca sunt condiții speciale – mai des (eliberarea 

bibliotecarului, situații de forță majoră, etc.) 

11.  Scoaterea din uz a publicaţiilor se face conform "Instrucţiunii de casare a publicaţiilor". 

Bibliotecarul promovează colecțiele în comunitate prin diferite forme și metode. 

Capitoul IV: Personalul. Programul de Activitate.  

1 Personalul BP Comunale  Mihălalșa  este angajat la serviciu conform contractului 

individual de muncă. Condiţiile de muncă, remunerarea, concediul anual sunt prevăzute în contract.  

2.  Angajarea în serviciu se realizează în bază de concurs, conform  Regulamentului privind angajarea 

prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare, aprobat 

prin ordinul  Nr. OMECC748/2019 din 2019-06-10.  

3.  Încheind contractul de muncă salariatul se obligă să respecte prevederile lui. 

4.  La angajarea în serviciu administraţia îi face cunoştinţă persoanei respective cu condiţiile şi 

obligaţiile de serviciu, cu tehnica securităţii muncii şi cu regulamentul dat. 

5. În cadrul relaţiilor de serviciu personalul este obligat: 

a) să aiba un comportament corect, să promoveze raporturile de întrajutorare cu toţi membrii 

colectivului, exteriorul personal sa corespundă unor norme etice, 

b) să respecte ordinea necesară bunei desfăşurări a activităţii bibliotecii, sa folosească din plin, cu 

maximum de eficienţă timpul de lucru, exlusiv pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate, făra a se 

ocupa de lucrări străine serviciului şi fără a sustrage de la lucru pe ceilalţi colegi, 

c) să respecte cu stricteţe normele de securitate a muncii, normele tehnicii securităţii antiincendiare, 

d) să respecte regulile de împrumut şi servire a cititorilor, să aiba faţă de publicul cu care vine în 

contact o atitudine corectă, plina de respect si atenţie,  

e) să respecte programul de lucru al instituţiei, turele de program la care se încadrează, prezentîndu-se 

şi părăsind localul la orele stabilite. 

Nota: alte responsabilităti şi obligaţii de serviciu ale personalului sunt descrise desfăşurat în fişa 

postului al funcţiei respective. 

6.0 În plan profesional personalul BPComunale Mihălașa este supus evaluării după criteriile elaborate 

de comisia legislația în vigoare. 

6.1 Întreruperea contractului de muncă este întreprinsă numai în conformitate cu prevederile 

contractului individual de muncă şi cu legislaţia în vigoare. 

6.2 Pentru încălcări disciplinare autoritatea în subordinea cărea se află biblioteca, va aplica sancțiuni 

conform legislației. 

6.3 Ordinele de sancţionare sunt aduse la cunoştinţa persoanelor respective contra semnatură. 

6.4 Angajarea şi concedierea din serviciu se efectuează prin dispoziția primăriei. 

6.5 La concediere salariatul primeşte cartea de muncă cu înscrierile respective conform Codului 

Muncii al RM. Contabilitatea face achitările prevăzute de lege.  

Capitolul V: Programul de Funcţionare 

6.6. BPComunala Mihălașa activeaza conform programului stabilit prin ordinul directorului 

bibliotecii: 

luni - vineri 8:00 - 16:00  

sîmbătă - duminică zile fară program  

6.7 Orice schimbare în program se anunţa beneficiarilor cu un preaviz de cel puţin 2 (două) 

saptămîni..  

                           Capitolul VI: Dispoziţii finale. 

6.8 Regulamentul de ordine interioară este discutat la Consiliul de Administratre a Bibliotecii. 

6.9 Regulamentul de ordine interioară al BPComumale  Mihălașa intră în vigoare din momentul 

semnării de către directorul bibliotecii. 

7. Regulamentul precedent se abrogă. 

7.1 Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoştinţa (în mod obligatoriu) tuturor salariaţilor 

bibliotecii şi capitolul I și II  fiecărui utilizator al bibliotecii. 


