
Extrase din REGULAMENTUL PENTRU UTILIZATORI 
aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al B.C.U. „LUCIAN BLAGA” din data de 25.09.2013 

SANCŢIUNI 

 
 

 

1. Avertisment verbal pentru:  
 conversaţia cu voce tare,  
 nedepunerea la garderobă a bagajelor,  
 filmarea sau fotografierea spaţiilor bibliotecii fără acorul conducerii etc  

 
2. Suspendarea temporară a permisului pe o perioadă de 7 zile calendaristice pentru: 

 nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în incinta şi perimetrul bibliotecii; 
 nedepunerea obiectelor personale (haine de exterior, bagaje) la garderobă; 
 folosirea telefoanelor mobile, aparatelor audio şi aparatelor foto în sălile de lectură sau 

în sala cataloagelor; 
 introducerea de alimente şi băuturi în sălile de lectură sau în sala cataloagelor; 
 pierderea sau deteriorarea numărului de loc (se aplică şi o sancţiune de 5 lei); 
 nerestituirea numărului de loc până la sfârşitul programului; 
 pornirea, oprirea sau resetarea calculatoarelor din sala cataloagelor; 
 folosirea permisului de bibliotecă nevizat pe anul în curs; 
 ocuparea unui alt loc în sala de lectură decât cel primit pe baza permisului de 

bibliotecă; 
 folosirea necorespunzătoare a mobilierului ori altor bunuri ale bibliotecii. 

 
3. Suspendarea temporară a permisului pe o perioadă de 15 zile calendaristice pentru: 

 repetarea abaterilor de la punctul 1; 
 conduita necorespunzătoare faţă de angajaţii bibliotecii sau faţă de ceilalţi utilizatori; 
 scoaterea publicaţiilor din sala de lectură fără avizul bibliotecarului; 
 extragerea fişelor din cataloage. 

 
4. Suspendarea temporară a permisului pe o perioadă de 30 de zile pentru: 

 repetarea abaterilor de la punctul 2; 
 folosirea permisului de bibliotecă al altui cititor. Sancţiunea se aplică ambelor persoane 

implicate! 
 deteriorarea documentelor (sublinieri, însemnări, ruperea paginilor) şi a celorlalte 

bunuri ale bibliotecii; 
 nerestituirea până la sfarşitul programului a publicaţiilor solicitate în sala de lectură. În 

plus, se aplică şi o taxă de penalizare de 5 lei/titlu/zi. 
 
NOTA 1: Pentru deteriorarea documentelor, utilizatorii vor suporta şi cheltuielile de 
recondiţionare şi de reintegrare a acestora în circuitul bibliotecii. 
 

5. Suspendarea definitivă a permisului pentru: 
 repetarea abaterilor de la punctul 3; 
 sustragerea documentelor sau a altor bunuri ale bibliotecii. 

 
NOTA 2:  Pentru sustragerea documentelor sau a altor bunuri ale bibliotecii vor fi sesizate 
organele de urmărire penală, decanatele sau instituţiile angajatoare. 


