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DE ORGANIZARE ONARE AL
COMPARTIMENTULUI BIBLIOTECA MOTRU

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.l Biblioteca Motru iqi desftgoard activitatea in cadrul Unit6fli Administrativ Teritoriale
Motru, in conformitate cu prevederile legislaliei rom6ne in vigoare, in cadrul aparatului de
specialitate al primarului,inbazaregulamentului de organizare gi functionare.
Art.z Biblioteca Motru are sediul in imobilul situat in municipiul Motru, str. Minerilor, nr.
5,A., judetul Gorj.
Art. 3 Organigrama qi statul de funcfii ale bibliotecii se aprobd de cdtre autoritatea
finanfatoare, conform legilor in vigoare.
Art. 4 Structura organizatoric6 a Bibliotecii Motru;

* Total personal contractant: - 3.

ot'.tuti;nc1ii 
de executie: - bibliotecar - 3;

Biblioteco are urmdtorul program:
- luni - vineri intre orele 800-2000

Programul de lucru poate fi modificat de Primarul Municipiului Motru in func{ie de
necesitdli gi condiliile specifice, cu respectarea legislafiei in vigoare.

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL

Art. 5 (1) Patrimoniul bibliotecii este format din drepturi qi obligalii asupra unor bunuri
aflate in proprietatea publicd sau privatl a statului qi/sau a unitalii administrativ-teritoriale,
dlpd caz, pe care le administreazd,in condiliile legii, sau in proprietatea privatd a instituliei.

(2) Patrimoniul poate fi imbogdtit qi completat prin achizilii, donalii, precum gi prin
preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul pdrfilor, de bunuri din partea unor
institulii publice ale administra{iei publice centrale gi locale, a unor persoane juridice de drept
public Ai/sau privat, a unor persoane fizice din lar5 sau din str6inltate.

(3) Bunurile mobile gi imobile aflate in administrare se gestioneazd potrivit dispoziliilor
legale in vigoare, conducerea instituliei fiind obligatl sd aplice mdsurile de protecfie
prevdzute de lege in vederea protej[rii acestora.

Art. 6 Cregterea anuald a colecliilor din bibliotecd trebuie sd fie conforme cu normele
legislative specihce funclie de locuitorii UAT Municipiului Motru.

A.rt. 7 Dotdrile Bibliotecii Motru se asigurd prin alocarea resurselor financiare necesare de
cdtre UAT Motru de prin bugetul municipiului.
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BUGETUL CHELTUIELI

Art. 8 (l) Biblioteca Motru este finantatd din alocalii de la bugetul local.
(2)BibliotecaMotruareplanpropriudecheltuieli,careseelaboreaz6anualgise

aprobd de Consiliul Local Motru.

GAPITOLUL IV
ATRTBUTTT Sr ACTTVTTAII SrnCrFrCE

ALE BIBLIOTECII MOTRU

Art. 9 Prezentul Regulament stabileqte normele de organizare gi funcfionare a Bibliotecii
Motru aflatd sub UAT Municipiul Motru gi sub coordonarea de specialitate a bibliotecii
judetene "Cristian Tell". Biblioteca Motru, indeplinegte funclii culturale gi educalional-
gtiinfifice, asigurAnd accesul liber fErd nici o discriminare al membrilor comunitAfii la
informare.

Art. l0 Principalele preocupdri in domeniu sunt reacttalizarea colecliilor bibliotecii, oferirea
spre studiu la sala de lecturl a exemplarelor existente in depozitul de carte, accesul liber la
raft pentru imprumutul la domiciliu, prelucrarea publicafiilor achizilionate, recuperarea
publicaliilor aflate la utilizatori, realizarea de manifestafi specifice, expozilii de carte.

Art. ll Biblioteca este folositd gratuit, atdt pentru a citi la sala de lecturS, cdt gi pentru a
imprumuta cA4i la domiciliu.

1. Cititorii au acces in bibliotecd.pebaza unui Permis de intrare, eliberat de c[tre
bibliotecar. Pentru oblinerea permisului de intrare este necesard, prezentarea
BI/CI, iscdlirea figei cititorului, prin care iqi ia angajamentul sd respecte in
intregime regulamentul bibliotecii gi trei clrfi poqtale pentru somatii in caz de
intdrzieri. Permisul de intrare este valabil pe o perioadd de opt ani de la data
eliberdrii.

2. Bibliotecarul este obligat sd vind in ajutorul cititorilor, pentru alegerea cd4ilor,
a bibliografiilor, sI ofere informaliile solicitate sau care le consider6 necesare
pentru mulpmirea oricdrui utilizator.

Art. 12 Evidenlierea documentelor din coleclii se va face in sistem tradilional gi informatizat.

Art. 13 Eliminarea documentelor din coleclii se aplicd conform legislatiei specifice.

Art.14 Documentele specifice bibliotecii se inventariazl periodic, conform legislatiei
specifice in domeniu.

CAPITOLUL V
REGULI PENTRU SALA DE LECTURA

Art. 15 in Sala de Lecturd vor fi respectate urmdtoarele reguli:
1. Este strict interzis cititorilor sd intre printre rafturile bibliotecii cu mape,

serviete, cd4i, ziare, revi ste, paltoane, etc.
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2. Cititorul va solicita prin Fiqei de
Imprumut.

3. Sustragerea din c64i a

sanc(ionarea cititorilor
planqelor, etc, aduce dupd sine

4. Cititorul va cerceta cu atentie cartea la primire, semnalAnd bibliotecarului orice
stricdciune.

5. Este interzis schimbul de cirfi intre cititori.
6. Cititorii sunt obliga{i sd pdstreze linigtea ,ordinea gi curdtenia in sala de lecturd.

CAPITOLUL VI
REGULI PENTRU IMPRUMUT LA DOMICILIU

Art. 16 Pentru imprumutul la domiciliu vor fi respectate urm[toarele reguli:

1. Fiecare cititor poate primi, prin imprumut acasd cel mult trei cd(i, mai ales daci
este vorba de nout5{i care sunt qi aga rare. in acest fel se evitd blocarea cdrtilor
acas6 la cititori. Exceplie se face pentru cititorii mai in vdrstd care se deplaseazd
greu qi care avdnd mai mult timp liber, lectureazd mai repede, de asemenea
solicitanlilor cu domiciliul in sate ce aparfin de orag li se va permite
imprumutul a mai multor volume .

2. Cititorii sunt obligati sa controleze c64ile c6nd le imprumut[, semnaldnd
bibliotecarului eventualele lipsuri sau deteriordri.

3. Cititorii vor pdstra cdrfile imprumutate in bund stare.
4. Termenul de restituire a cdrfilor este de l0 zile. El poate fi prelungit numai cu

aprobarea bibliotecarului. Prelungirea se va face numai dupd ce cartea a fost
adusd la bibliotecd la termenul fixat.

5. C64ile imprumutate acasd sunt trecute de bibliotecar in hga cititorului respectiv.
Cititorul semneaz6 pentru fiecare carte primit6. La inapoierea c64ilor,
bibliotecarul semneazd de primirea lor, in fala cititorului.

6. Cititorul care nu are domiciliul stabil in localitatea in care se glseqte biblioteca
va putea imprumuta c64i numai dacd iqi desftqoard activitatea pe raza
municipiului Motru.

7. Elevii qi studenlii trebuie s[ se prezinte la inscriere cu CI/BI propriu qi al unui
pdrinte.

8. La schimbarea domiciliului, cititorul este dator sE comunice bibliotecii, in
termen de l0 zile noua adres6.

9. In cazul re{inerii cdrfilor de cltre cititor peste termenul fixat, i se trimite o
inqtiin{are. Dacd dup[ aceastd ingtiin{are cititorul nu se prezintd la bibliotecS, i
se trimite acasd un delegat al bibliotecii , insdrcinat cu ridicarea c64ilor.
Cheltuielile frcute in acest scop vor fi suportate de cititor. Nerestituirea la
termen a documentelor de bibliotecd imprumutate de cdtre cititor se
sanclioneaz[ cu plata unei sume aplicatd gradual, pdnd la 50Yo din valoarea
medie de achizilie a documentelor de bibliotecd din anul precedent.

10. In caz de pierdere sau deteriorare a cA4ii, cititorul este dator sd cumpere qi sd
restituie bibliotecii aceeaqi carte sau sd achite o sumd echivalentd cu de 5 ori
pre{ul mediu de achizilie a documentelor de bibliotecd din anul precedent.

I l. Cititorii care se fac vinovafi de sustragerea cdrfilor din bibliotecd sau a unor
plange, h64i, fascicole,etc suferd rigorile legii.
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12. Cititorii sunt rugali sd

imbun[tdfirea muncii qi

fie procurate.
13. Cititorii care nu vor re

intrare in bibliotecS.

o privind
in bibliotecd gi ar dori sd

se vor anula permisul de
/t tr/Ut uo

GAPITOLUL VlI
OBLIGATIILE SALARIATILOR

Art.17 Salarialii au ca principale obligafii:
o Respectarea programului de lucru.
o Executarea intocmai a sarcinilor cuprinse in programul de lucru zilnic,

responsabilitatea deplind in indeplinirea indatoririlor de serviciu, specifice
fiecdrui salariat corespunzltor figei postului.

o Folosirea cu eficienfi a timpului de lucru.
. insu$irea gi respectarea nornelor metodologice a tuturor legilor pe care le

folosesc.
. tn$tiintarea deindatd a conducdtorului ierarhic, de existenJa unor nereguli la locul

de muncd s-au la nivelul de care r[spundem.
o Fiecare salariat este obligat de a proteja bunurile ce le are in inventar s-au care

sunt in proprietatea instituliei.
o Pdstrarea secretului de serviciu.
o Respectarea regulilor privind circuitul documentelor in unitate qi in relatiile cu

alte unit61i.
o Respectarea gi men{inerea ordinii qi disciplinei precum qi comportarea corect6,

civilizatd, in relaliile de serviciu cu personalul gi cu publicul.

GAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Art. 18 Timpul de lucru reprezintd durata de timp stabilitd prin lege, dintr-o zi s-au dintr-o
sdptdmdnd in care este obligatorie efectuarea muncii in cadrul contractului de munc6. Timpul
de muncd in accep(iunea legilor in vigoare poate fi implrtit in doud categorii:

a. Timpul care se incadreazd. in programul normal de lucru s-au durata
normald a muncii.

b. Timpul peste programul de lucru s-au peste durata normalS a muncii la
nivelul serviciilor publice ale Consiliului Local Motru programul de
lucru este unitar pentru intregul personal.

o Momentul inceperii programului este ora 800, iar terminarea programului este ora
1600, gi ori de c6te ori esie nevoie in afara acestui program peAazade planificare.

o Concediul de odihnd gi alte concedii se acord[ conform legilor in vigoare.
o Evidenta prezenlei personalului din cadrul bibliotecii se realizeazd, zilnic prin

planificare, condica de prezenfd gi foaia de prezenJd colectivd.

CAPITOLUL IX
SALARIZAREA, PREMII, RECOMPENSARE

Art. 19 Salarizarea personalului din cadrul Bibliotecii Motru se face conform legislafiei in
; vigoare.
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a) Sistemul de care se

asigurd o pregdtirii profesionale gi in raport
cu rdspunderea in gradul tate al activitatii.

b) Salariile sunt
c) Toate criteriile pri cuantumurilor drepturilor salariale,

sporuri, indemnizalii, avansare in grade gi trepte profesionale sunt
reglementate de legislafia in vigoare

CAPITOLUL X
SANCTIUNI DISCPLINARE

a) ActivitAtile din cadrul Bibliotecii Motru se vor desftgura in spa[iile destinate
dup[ proiecte gi programele stabilite cu aprobarea ordonatorului principal de
credite sau a Consiliului Local Motru.

b) in baza legilor in vigoare gi a prezentului regulament se stabilesc figele
posturilor.

c) Prezentul Regulament se completeazd, cu actele normative in vigoare.

e0refldrt{
legii enunfat. [.in

Art.20

Art.2I

a) in conformitate cu prevederile Legii - Codul Muncii gi altor acte normative ce
reglementeazd"raporitrile de munc6, prezentul regulament prevede cd: incllcarea
cu vinovdfie a obligaliilor de muncd a celui incadrat in muncd indiferent de
funclia s-au postul pe care-l ocupd constituie abatere disciplinari gi se

sanclioneaz d, ca atar e.

b) Sanc{iunea cu caracter disciplinar ce poate fi aplicatd din cadrul Casei de Culturd
este cuprinsi in Codul Muncii in urmdtoarea ordine:
- avertismentul scris;
- retrogradarea din funcfie, cu acordarea salariului corespunzdtor funcfiei in

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depigi 60 de zile;
- reducerea salariului debazape o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului debaza qi/sau, dtpd, caz, qi a indemnizaliei de conducere

pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinard a contractului individual de munc6.

Sanc{iunile enunlate se aplicd de cdtre primar prin dispozilie scrisd cu respectarea legii.

CAPITOLUL XI
DISPOZITTI FINALE
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