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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 

Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a bibliotecii Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (denumită în continuare UMFVBT) și este este 

elaborat în temeiul următoarelor acte normative: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (LEN) cu 

modificările și completările ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/ 2002, republicată în M.O. nr. 132 

din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MEC 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. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,  Legea 190/2018, 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Hotărâre nr. 123/7.02.2002 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, Regulamentul de organizare și funcționare a UMFVBT, Carta Universităţii.  

 

Art. 2 

Biblioteca se află sub patronajul direct al UMFVBT, având statutul de bibliotecă universitară și este 

finanţată din bugetul universităţii. 

 

Art. 3 

Biblioteca UMFVBT este o bibliotecă universitară specializată aflată în serviciul studenţilor, 

doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și personalului administrativ 

din cadrul universității. Poate deservi la cerere şi studenții, doctoranzii, masteranzii, cadrele didactice 

şi cercetătorii din cadrul Alianței Timișoara Universitară (ATU) a celor 4 universități publice din 

Timișoara. 

 

CAPITOLUL II. MISIUNE 

Art. 4 

Prin întreaga sa activitate, Biblioteca UMFVBT este parte integrantă a sistemului naţional de 

învăţământ superior și participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea 

de cercetare ştiinţifică din universitate. 

 

Art. 5 

Biblioteca UMFVBT are ca scop principal constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, 

schimbul şi conservarea colecţiilor de publicaţii (cursuri, îndreptare de lucrări practice, monografii, 

tratate, publicaţii seriale etc.) în format letric sau electronic precum şi baze de date în vederea 

utilizării acestora în procesul de informare, educaţie şi cercetare. 
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Art. 6 

Biblioteca colecționează și organizează fondul de carte precum și alte documente grafice și audio-

vizuale de profil și în vederea asigurării suportului informativ-documentar pentru toate disciplinele 

predate în cadrul UMFVBT și le actualizează periodic cu publicații românești și străine 

reprezentative. 

 

Art. 7 

Biblioteca dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de 

înaltă valoare culturală din ţară şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în 

acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură. 

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIU 

Art. 8 

Patrimoniul documentar include: cărţi, publicaţii seriale, documente electronice şi alte categorii de 

documente, indiferent de suportul material. 
 

Art. 9 

Colecţiile bibliotecii se constituie şi se dezvoltă prin achiziţionare, schimb interbibliotecar naţional şi 

internaţional, transfer de publicații şi donaţii. 

 

Art. 10 

Biblioteca poate realiza consorţii pentru achiziţia partajată a surselor infodocumentare, pentru 

crearea şi utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colecţiilor proprii. 

 

 

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL BIBLIOTECII 

Art. 11 

Serviciul Bibliotecă este condus de un Șef serviciu, este direct subordonat Șefului Cancelariei 

Rectorului și funcționează în conformitate cu prezentul regulament. 

 

Art. 12 

Atribuțiile personalului bibliotecii încadrat în compartimentele Serviciului Bibliotecă sunt după cum 

urmează: 

a) organizează schimbul intern și internațional de publicații, conform reglementărilor în vigoare 

b) preia pe baza de proces verbal publicațiile de la atelierul litografic al universității destinate 

schimbului cu bibliotecile de profil din țară, se ocupă de expedierea acestora și de obținerea 

confirmărilor de primire 

c) se îngrijește de lărgirea permanentă a numărului partenerilor de schimb 

d) păstrează o strictă evidență a publicațiilor expediate și a celor primate 

e) predă săptămânal sectorului de evidență, pe baza de borderou, publicațiile obținute prin 

schimb intern și internațional 
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f) popularizează publicațiile primite de la partenerii interni și externi 

 

Art 13 .Alte îndatoriri ale bibliotecarilor: 

a) să semneze fișele de lichidare ale absolvenților sau personalului angajat numai dupa o atentă 

verificare a lichidării împrumuturilor la toate secțiile 

b) să asigure ordinea în sălile de lectură, depozite și secțiile de împrumut 

c) să gestioneze colecțiile de publicații și să păstreze documentele gestionare în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare 

d) să semnaleze conducerii bibliotecii orice încalcare a regulamentului bibliotecii de către 

cititori 

e) să fie amabili, politicoși și respectuoși cu cititorii, să depună eforturi în direcția servirii lor în 

cele mai bune condiții 

f) să respecte la locul de muncă normele de protecție a muncii și normele P.S.I. 

 

 

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIBLIOTECII 

Art. 14 

Biblioteca este structurată pe următoarele compartimente: 

 

EVIDENŢA, ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR 

Evidența colecțiilor se realizează prin: 

a)registrul de inventar 

- pentru cărți și alte documente neseriale; 

- pentru publicații seriale; 

b) registrul de mișcare a fondurilor; 

c) fișa de evidență a publicațiilor seriale; 

 

Art. 15 

Personalul din acest compartiment are următoarele atribuții: 

a) participă la realizarea comenzilor, întocmind formele necesare 

b) recepționează toate publicațiile intrate în bibliotecăși soluționează orice nereguli în termenul 

prevăzut în contract 

c) înregistrează publicațiile achiziționate în conformitate cu normele în vigoare în registrul de 

mișcare a fondurilor (R.M.F.), registrul de inventar (R.I.) sau în fișele de evidență a 

publicațiilor periodice 

d) ține o strictă evidență a publicațiilor periodice și ia măsuri imediate de recuperare a celor 

neonorate la timp de furnizori 

e) predă publicațiile secțiilor gestionare întocmind formele legale 

f) urmărește lunar execuția bugetară, respectând cu strictețe disciplina financiară 

g) ține evidența actelor de procurare a publicațiilor, răspunde de exactitatea datelor și justifică 

serviciului de contabilitate sumele cheltuite 

h) urmărește decontarea trimestrială a publicațiilor periodice 
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i) scoate publicațiile din evidență numai pe baza formelor legale de scădere (note contabile), 

semnează pe buletinele de cerere pentru publicațiile imputate și pentru care s-au emis note 

contabile.  

j) Se îngrijeste –sub semnătură- de efectuarea operațiunilor de scădere în cataloagele bibliotecii 

și dacă e cazul, în registrul de inventar al bibliotecii filiale de către cei ce răspund de aceste 

sectoare. 

 

Art. 16 

Toate documentele intrate în bibliotecă vor fi supuse evidențelor, pe baza actelor însoțitoare. În cazul 

donațiilor, schimbului sau a altor situații în care publicațiile nu sunt însoțite de acte, biblioteca are 

obligația de a întocmi acte, prin care să dovedească proveniența și să stabilească valoarea de inventar 

(când aceasta nu rezultă). În scopul ușurării inventarierii publicațiilor, se va ține și evidența 

topografică (organizată pe baza de catalog). 

 

Art. 17 

Catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor se realizează în conformitate cu normele 

standard internaționale.Pentru a răspunde unor nevoi sporite de informare și, mai ales, de regăsire a 

documentelor și a informațiilor intrate în bibliotecă, înmagazinate pe calculator, clasificarea 

documentelor se face atât prin sistemul CZU, cât și pe bază de descriptori. Catalogarea se realizează 

atât pe fișe, cât și informatizată. 

Colecțiile bibliotecii se organizeazăîn urmatoarele categorii de fonduri: 

 depozitul general, organizat după principiul așezării documentelor pe formate 

 depozitul cu fondul de publicații seriale (reviste etc.) 

Biblioteca organizează, în mod obligatoriu, următoarele categorii de cataloage: 

 catalogul alfabetic (intern și extern) 

 catalogul sistematic 

 

Art. 18 

Serviciul Bibliotecă efectuează următoarele: 

a) asigură descrierea și clasificarea publicațiilor intrate în colecții conform normelor unitare de 

descriere și clasificare în vigoare 

b) efectuează operativ orice modificări survenite în sistemul de cataloage, clasificare și destinație a 

publicațiilor 

c) inițiază pe cititori asupra regulilor de folosire a cataloagelor și a resurselor electronice de 

informare 

d) organizează și gestionează o colecție de lucrări de referință pentru uzul propriu și al cititorilor 

e) colaborează la cataloage și lucrări bibliografice locale și naționale 

f) bibliotecarul responsabil al sectorului biblioteci filiale coordonează activitatea acestora în 

conformitate cu normele metodologice și legislația în vigoare și răspunde de buna lor funcționare. 

 

Art. 19 

Utilizatorii bibliotecii cuprind: 
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• studenți 

• cadre didactice UMF și doctoranzi cu frecvență 

• utilizatori externi (rezidenți, medici din rețeaua sanitară, studenți și cadre didactice de la alte 

institutii de învătământ, asistenți medicali, pacienți etc.) 

 

Art. 20 

Accesul în Bibliotecă se face pe baza cardului care se eliberează la Sala Multimedia situată la etajul I 

a clădirii centrale aUMFVBT. Cardul de biblioteca se eliberează pe baza următoarelor acte: 

- pentru studenți: legitimația sau carnetul de student și buletinul de identitate 

- pentru cadrele didactice: legitimația de serviciu, buletinul de identitate 

- pentru doctoranzi cu frecvență și rezidenți: act din care să reiasă calitatea de doctorand sau rezident, 

buletin de identitate 

- pentru utilizatorii externi, sunt necesare următoarele acte: carte de identitate sau legitimație de 

serviciu. 

 

Art. 21 

Cardul este netransmisibil. Prezentarea cardului la fiecare utilizare a unui serviciu din bibliotecă este 

obligatorie.Valabilitatea cardul se prelungește la începutul fiecărui an universitar. Datele cititorului 

vor fi reactualizate periodic. 

 

Art. 22 

Colecțiile bibliotecii sunt accesibile studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ din 

cadrul universității. Alte categorii de cititori decât cele menționate mai sus (medici din rețea, 

doctoranzi, cercetători) pot consulta publicațiile bibliotecii numai în sala de lectură pe baza 

legitimației de serviciu vizată la zi. 

 

Art. 23 

Consultarea colecțiilor se realizează prin împrumut la domiciliu sau în sala de lectură. Studenții pot 

împrumuta pe durata unui semestru sau an universitar un număr nelimitat de publicații din care 

biblioteca are suficient de multe exemplare. Publicațiile unicat din fondul de bazăși publicațiile 

periodice pot fi consultate numai în sala de lectură. În sala de lectură se pot împrumuta spre 

consultare cel mult 3 volume deodată. 

Nerespectarea de către studenți a termenului de împrumut în sala de lectură sau pe termen scurt se 

sancționează prin reținerea permisului de bibliotecă pe timp de 5 zile calendaristice pentru fiecare zi 

de întârziere, timp în care accesul titularului în bibliotecă este interzis. 

 

Art. 24 

Regim de studiu numai în sala de lectură o au și publicațiile obținute în cadrul împrumutului 

interbibliotecar.                 

Biblioteca gestionează tezele de doctorat și de tezele de abilitare care pot fi consultate doar în sala de 

lectură. 
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Ținând cont de gradul de solicitare al unor cursuri și manuale destinate studenților și pe care 

biblioteca le are într-un număr foarte mic de exemplare, de la caz la caz, unele pot fi împrumutate pe 

termen scurt de 1-7 zile. Dacă nu există alte solicitări, termenul de restituire poate fi prelungit o 

singură dată cu aceeași perioada de timp. Termenul se socotește începând cu ziua următoare 

efectuării împrumutului. 

 

Art. 25 

Pot fi împrumutate la domiciliu și publicații cu regim de studiu numai în sala de lectură dar numai în 

situații excepționale și numai cu aprobarea scrisă a conducătorului bibliotecii, care va consemna și 

termenul de restituire. Bibliotecarul are obligația de a urmări respectarea termenului de împrumut.  

        

Art. 26 

Cadrele didactice pot împrumuta la domiciliu până la 10 volume pe durata anului universitar.             

Cititorul este invitat de a controla publicațiile împrumutate și de a sesiza pe bibliotecar de 

eventualele lipsuri sau deteriorări. 

 

Art. 27 

Bibliotecarul are obligația de a controla toate publicațiile, atât la efectuarea împrumutului cât și la 

restituirea lor. Verificarea integrității publicațiilor, consemnarea rezultatului pe fișa de împrumut este 

obligatorie și se efectuează numai în prezența cititorului. 

Urmărirea restituirii în termen a publicațiilor împrumutate este o obligație permanentă. Prima 

somație va fi expediata imediat după expirarea termenului de împrumut și nu la intervale mai mari, 

iar următoarele doua din 10 în 10 zile. Ele vor fi expediate numai cu aviz de primire. 

Somațiile pot fi trimise la discipline și prin registratura universității. 
 

Art. 28 

Scoaterea publicațiilor din evidența bibliotecii se poate face în următoarele situații: 

- Casarea:  în condițiile prevăzute de lege (uzură fizică și morală) 

- Pierderea publicațiilor (dupa ce s-a recuperat contravaloarea acestora de la cei vinovați), 

radierea se va face prin decizia rectorului, la propunerea șefului bibliotecii. 

- Transferul publicațiilor se va face în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Documentele pierdute sau sustrase din bibliotecă se elimină din evidențe numai pe baza unui act 

contabil, întocmit conform reglementărilor în vigoare. Documentele care nu pot fi recuperate de la 

utilizatori, din motive obiective (decese, calamități,incendii etc.) vor fi scăzute din evidență, în baza 

deciziei date de conducerea universității. 

Eliminarea documentelor din colecția bibliotecii se efectueazăîn următoarele condiții: 

a) când documentele sunt deteriorate fizic; 

b) când documentele au un conținut perimat. 

Orice operație de întrare sau ieșire a unui document se face numai pe baza unui act însoțitor 

(factură și specificație, proces verbal, ordin de transfer, chitanță, decizie de scădere, borderou etc.) 

 

Art. 29 

Serviciul Bibliotecă are următoarele atribuții principale: 

a) răspunde și gestionează fondul de carte din cadrul UMFVBT; 
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b) asigură funcționalitatea, întreținerea și extinderea sistemelor informatice ale bibliotecii, 

precum și  întreținerea aparaturii electronice din cadrul bibliotecii; 

c) asigură eliberarea legitimațiilor de bibliotecă pentru studenți; 

d) identifică soluții de îmbunătățire a activității bibliotecii; 

e) verifică și elimină periodic din colecții publicațiile uzate fizic sau moral; 

f) asigură evidența globală și individuală a documentelor/fondurilor de carte; 

g) asigură inventarierea documentelor specifice bibliotecii conform prevederilor legale în 

vigoare; 

h) gestionează achiziția de documente; 

i) asigură organizarea colecțiilor; 

j) asigură conservarea documentelor și colecțiilor; 

k) gestionează catalogarea și indexarea documentelor; 

l) asigură comunicarea colecțiilor; 

m) asigură înregistrarea și evidența utilizatorilor; 

n) oferă servicii de consultare a documentelor în săli de lectură, cu acces direct și indirect la 

publicații; 

o) oferă servicii de împrumut de documente la domiciliu;  

p) oferă  servicii de informare, orientare și îndrumare în utilizarea resurselor infodocumentare și 

în vederea perfecționării tehnicilor de muncă intelectuală, servicii de fotocopiere, 

multiplicare și scanare. 

 

Art. 30 

Alte atribuții ale Serviciului Bibliotecă sunt după cum urmează: 

a) participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare științifică și de perfecționare, 

asigurând informarea documentară a utilizatorilor 

b) întretine și dezvoltă relații cu biblioteci de profil din țară și străinatate, în scopul intensificării 

circulației informațiilor și documentelor 

c) chiziționează publicații și alte documente din țarăși străinatate, colecționează lucrările cadrelor 

didactice precum și tezele de doctorat susținute în cadrul universității 

d) realizează schimbul de publicații și alte documente cu parteneri din țarăși străinătate 

e) organizează prelucrarea, păstrarea și folosirea tuturor categoriilor de documente din colecțiile 

proprii 

f) verifică și elimină periodic documentele perimate din punct de vedere fizic sau științific, conform 

prevederilor legale în vigoare 

g) asigură condițiile necesare pentru consultarea documentelor de către toate categoriile de 

utilizatori, în sălile de lecturăși prin împrumut la domiciliu 

h) asigură informarea utilizatorilor prin organizarea de baze de date, elaborate de instrumente de 

informare în funcție de cerințele procesului instructiv-educativ și de cercetare 

i) colaborează la lucrări bibliografice și de informare documentară editate pe plan național 

j) întreprinde acțiuni privind informatizarea activităților din bibliotecă 

k) în acord cu metodologia de perfecționare a personalului din biblioteci, asigură calificarea, 

perfecționarea și reciclarea personalului, prin organizare de cursuri de biblioteconemie și informare 
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documentară, prin participarea personalului de specialitate la cursurile organizate de minister sau alte 

instituții, precum și la stagii de pregătire sau perfecționare. 

 

Art. 31 

Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de PSI si PC fiecare salariat, indiferent de natura 

angajării are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale:  

a) să cunoască şi să respecte normele generale de PSI si PC din unitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere specifice locului de muncă;  

b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de 

către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;  

c) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;  

d) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, 

substanţele periculoase, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;  

e) la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot 

provoca incendii;  

f) să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri;  

g) să comunice, imediat, şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a 

incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum 

şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea 

incendiilor;  

h) să coopereze cu responsabilii PSI si PC, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în 

vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;  

i) să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora precum şi 

la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;  

j) în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat este 

obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest 

scop de şeful ierarhic superior. 

 

Art. 32 

Atribuțiile individuale ale personalului Serviciului Bibliotecă sunt sumarizate mai jos: 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Denumirea postului căruia îi 

corespunde activitatea 

0 1 2 

1 Dezvoltarea şi completarea colecţiilor 

de bibliotecă 

Bibliotecar în cadrul Departamentului 

de Evidenţa şi Dezvoltarea Colecţiilor 

2 Achiziţia propriu-zisă de publicaţii tip 

monografii (cărţi) (M) 

Bibliotecar în cadrul Departamentului 

de Evidenţa şi Dezvoltarea Colecţiilor 

3 Efectuarea de abonamente la 

publicaţiile seriale (S) 

Bibliotecar în cadrul Departamentului 

de Evidenţa şi Dezvoltarea Colecţiilor 

4 Evidenţa şi catalogarea publicaţiilor 

seriale 

Bibliotecar în cadrul Departamentului 

de Evidenţa şi Dezvoltarea Colecţiilor 
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5 Comunicarea documentelor. Relaţii cu 

publicul. 

Bibliotecar în cadrul Departamentului 

de Comunicarea Documentelor 

6 Eliberarea legitimaţiilor de acces în 

bibliotecă 

Bibliotecar in cadrul Departamentului 

Multimedia 

 

 

Art. 33 

Publicațiile pierdute pot fi înlocuite doar cu ultima ediție apărută.Pentru publicațiile pierdute care nu 

pot fi înlocuite, biblioteca acceptă plata acestora, după cum urmează: 

 publicațiile străine: la valoarea achiziției recalculată în lei la cursul valutar din ziua în care se 

efectuează plata . 

 publicațiile românești:  

          editate pânăîn 1992 prețul = prețul publicației x 2  

          editate 1995-1998  pretul = prețul publicației x 1,2 etc. 

 

Art. 34 

Fondul de carte cuprinde după cum urmează:Medicină-113.196 

• Limba engleză-12.534 

• Limba franceză-5.592 

• Titluri-42.008 

 

Art. 35 

Suprafaţa în metri pătraţi a spaţiilor bibliotecii este după cum urmează: 

1. Depozitul Central – la subsolul clădirii centrale a UMFVBT: suprafaţa=  170,73 m2 

2. Depozitul de Carte + Ghişeu (– la et. I al clădirii centrale a UMFVBT): suprafaţa=  284,13 

m2 
3. Sala de Lectură: suprafaţa=  140 m2= 112 locuri 

4. Sectorul Evidenţă: suprafaţa=  30 m2 

5. Sala de Lectură 2 =  30 m2 =20 locuri 

Sala Multimedia : acces studenţi, doctoranzi, cadre didactice: suprafaţa=  100 m2 – 50 

 calculatoare cu platformele Liberty 5 și  eBibliophil. 

Total metri pătraţi de spaţiu: 754.86 m2 

Total metri liniari de raft carte: 4550 ml (carte) 

Total per bibliotecă:4895 ml (carte) 

 
Art. 36 

Orarul de funcționare al bibliotecii este: 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

07:30-20:00 07:30-20:00 07:30-20:00 07:30-20:00 07:30-20:00 
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iar datele de contact sunt următoarele: 

Telefon:0256/204400, 0256/204250 

Fax: 0256/490626 

E-mail: biblioteca@umft.ro 

 
CAPITOLUL V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 37 

În relația cu utilizatorii, Serviciul Bibliotecă al UMFVBT aplică prevederile Regulamentului 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) și Legea 190/2018 privind datele cu caracter 

personal. 

 

Art. 38.  

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal al utilizatorilor Bibliotecii UMFVBT se 

realizează pentru următoarele scopuri:  

- Eliberarea permisului de cititor;  

- Identificarea utilizatorului în baza de date în vederea deservirii acestuia;  

- Posibilitatea de a fi contactat/ înștiințat, la nevoie, cu privire la publicațiile împrumutate.  

 

Următoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate, stocate și prelucrate de către 

Bibliotecă: nume și prenume (așa cum apare în documentul de identitate); sex; CNP; serie/ nr. CI / 

pașaport; data emiterii CI / pașaport; data nașterii; parola; adresa de domiciliu; adresă de e-mail; 

număr de telefon; anul de studii; specializarea.  

 

Art. 39.  

Durata de stocare a datelor cu caracter personal:  

- Pentru studenți, masteranzi, studenți Erasmus – timp de 1 an de la încetarea contractului de 

utilizator;  

- Pentru rezidenți, doctoranzi, medici din rețeaua sanitară – pe perioada încadrării în această 

categorie profesională, atât timp cât au calitatea de utililizator;  

- Pentru angajați – atât timp cât au calitatea de angajat la UMFVBT.  

 

Art. 40.  

În momentul încetării colaborării cu Universitatea, respectiv Biblioteca universității, se va elibera o 

Notă de Lichidare, ocazie cu care se va proceda la ștergerea datelor cu caracter personal din baza de 

date a Bibliotecii.  

 

Art. 41.  

În cazul în care un utilizator refuză să ofere datele cu caracter personal în vederea eliberării 

permisului de cititor, acesta poate fi deservit cu materialele bibliotecii doar în regim de sală de 

lectură pe baza actului care îi atestă calitatea de utilizator intern sau extern (carnet de student, 

legitimație etc.)  
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Art. 42.  

În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorul va avea 

acces la unele servicii de bibliotecă, acesta va beneficia doar de împrumutul publicațiilor la sala de 

lectură.  

 

Art. 43.  

Biblioteca se obligă să asigure confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor şi să nu le 

folosească decât în sensul prevederilor prezentului Regulament.  

 

CAPITOLUL VI. REGLEMENTĂRI GENERALE PRIVIND ACCESUL 

UTILIZATORILOR 

Art. 44.  

Serviciul Bibliotecă solicită: 

a) Respectarea personalului bibliotecii printr-un comportament şi limbaj adecvat mediului 

universitar. 

b) Respectarea liniştii şi a curăţeniei, fiind interzis consumul de alimente sau băuturi. 

c) Utilizarea civilizată a mobilierului, calculatoarelor şi a celorlalte bunuri. 

d) Biblioteca nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în 

spaţiile bibliotecii. 

 

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 45.  
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul/a 

Regulament/Metodologie în şedinţa din data de 12.05.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

                             

 

                            Rector, 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

  
 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 


