
5.4.4. RECUPERAREA PUBLICAŢIILOR NERESTITUITE LA TERMEN,   
PIERDUTE SAU DISTRUSE 

 
5.4.4.1. Publicaţii nerestituite la termen 

   
Din această categorie fac parte publicaţiile al căror termen de restituire a fost 
depăşit, iar pentru recuperarea acestora se procedează astfel: 
 

A. Pentru beneficiarii  înscriși în baza de date Aleph 500 care beneficiază de tranzacții 
de împrumut on-line: 

 
a)  Se trimit notificări de restituire a publicațiilor, prin e-mail, cu  5-3 zile lucrătoare înainte 

de expirarea termenului de împrumut, utilizând modulul de circulație Aleph 500; 
 

b)  Se trimit înștiințări de restituire  a publicațiilor, prin e-mail, imediat după expirarea 
termenului de împrumut, utilizând modulul de circulație Aleph 500; 
 

c)  După un termen de graţie de 10 zile lucrătoare de la expedierea primei înştiinţări în 
format electronic, se începe aplicarea procedurii de recuperare a publicațiilor; 
 

d)   Nerespectarea acestui termen de graţie atrage după sine aplicarea tarifului de întârziere, 
stabilit conform prevederilor  Legii Bibliotecilor şi R.O.F. a Bibliotecii TUIASI. 
 

B. Pentru beneficiarii care nu sunt înscriși în baza de date Aleph 500  care nu 
beneficiază de  tranzacții de împrumut on-line: 

 
a)  Se  trimit  înştiinţări de restituire a publicaţiilor  :  

 pentru cadre didactice, personal TUIASI – se completează nominal înștiințările de 
restituire a publicațiilor, se înregistrează la Registratura TUIASI, de aici urmând a fi 
direcţionate către facultăţile/ departamentele respective;  

 pentru studenţi (licență, master, doctorat) -  se completează liste nominale, care se 
trimit spre afişare la decanatele facultăţilor. 
 
 
Note: 

 Aceste înştiinţări se trimit ori de câte ori situaţia o impune, dar cel puţin o dată 
pe an. 

 Bibliotecarii de la bibliotecile filiale răspund de corectitudinea completării 
înştiinţării de restituire a publicaţiei, în corelaţie cu datele de restituire înscrise 
în fişele de împrumut, iar Şeful Serviciului Relaţii cu publicul, verifică şi 
semnează  acest document. 

     
b)   După un termen de graţie de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de împrumut 

specificat în fişa de împrumut  sau de la expedierea primei înştiinţări prin Registratura 
TUIASI, se începe aplicarea procedurii de recuperare a publicațiilor. 

 



c)   Nerespectarea acestui termen de graţie atrage după sine aplicarea tarifului de întârziere, 
stabilit conform prevederilor  Legii Bibliotecilor şi a R.O.F. a Bibliotecii TUIASI. 

 
C. Tarifele de întârziere  pentru nerestituirea la termen a publicațiilor 

 
Legea bibliotecilor nr.334/ publicată în M.O. nr.422/ 18.06.2002  şi republicată în M.O. 

Partea I. Nr.132/11.02.2005, precum şi Ordonanţa nr.26/26.01.2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002, publicată în M.O.nr.85/30.01.2006,  la alin.(1), 
art.67  prevede: “nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către 
utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual pană la 50% din valoarea 
de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi” . 

În consecinţă, Biblioteca TUIASI aplică următorul sistem de tarife de întârziere: 
 pentru o întârziere de până la 30 de zile se aplică o penalizare de 25% din 

valoarea de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi;  
 pentru o întârziere de peste 30 de zile se aplică o penalizare de 50% din 

valoarea de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi; 
   

Note:  
 Acest sistem de calcul al tarifelor se aplică pentru toate tipurile de documente 

cu regim de împrumut la domiciliu; 
 Conform Legii Bibliotecilor nr. 334/ 31.05. 2002, republicată în 

M.O.Partea I. Nr.132/11.02 .2005, cu modificările şi actualizările 
ulterioare, “fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu 
se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind 
folosite pentru dezvoltarea colecţiilor”; 

 Bibliotecarii de la Bibliotecile filiale răspund de corectitudinea 
completării formei de nerestituire la termen a publicaţiei, în 
corelaţie cu fişele de împrumut şi cu suma corespunzătoare de plată 
conform modului de calcul din Formularul TUIASI.POS.01- F6 
şi Anexa TUIASI.POS.01 – A2, care se modifică anual. 
Corectitudinea acestor operaţiuni este verificată de Șeful 
Serviciului Relații cu publicul;  

 Sumele corespunzătoare  tarifelor din formele de plată se încasează pe bază de 
chitanţă, eliberată electronic, de către bibliotecara casier şi sunt depuse la 
Casieria TUIASI, pe baza borderoului de încasări  tarife. 

 
 

5.4.4.2. Publicaţii pierdute sau distruse 
O publicaţie deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar este 

considerată o publicaţie distrusă. 
 

 Modalităţi de recuperare 
Legea bibliotecilor nr.334/31.05.2002, publicată în M.O. nr.422/18.06.2002 şi republicată 

în M.O.Partea I. Nr.132/11.02.2005, precum şi Ordonanţa nr.26/26.01.2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002, publicată în 
M.O.nr.85/30.01.2006, prevede modalitatea de recuperare a publicaţiilor pierdute sau 
distruse, conform cap. VII – Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor – art. 67, pct.2: “distrugerea 
sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin 



recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a 
documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi la care se adaugă o 
sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat”.  

Conform prevederilor legale prin actele normative mai sus menţionate, publcațiile pot fi 
recuperate prin una din cele două metode: 

1. înlocuire cu exemplar identic; 
2. plata publicației  

 
 

Note: 
 “Mărimea penalizării va avea în vedere: valoarea informaţională a 

documentului, gradul de circulaţie, numărul de exemplare existente în stoc, 
vechimea documentului, uzura fizică şi uzura morală, gradul de repetare a 
infracţiunii, caracterul intenționat manifestat de cel care a pierdut ori deteriorat 
documentul, precum și alte aspecte socotite relevante în aprecierea recuperării 
de către conducerea fiecărei biblioteci, cu condiția ca utilizatorului să-i fie 
aduse la cunoștință, în prealabil, prin regulamentul de funcționare a instituției, 
cele menționate mai sus” (extras din Ordin nr. 4626/21.07.2005). 

 Conform Legii Bibliotecilor nr. 334/ 31.05. 2002, republicată în M.O.Partea I. 
Nr.132/11.02 .2005, cu modificările şi actualizările ulterioare, “fondurile 
constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază 
ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor”; 

 Bibliotecarii de la Bibliotecile filiale răspund de corectitudinea completării 
formei de pierdere a publicaţiei în corelaţie cu fişele de împrumut şi cu suma 
corespunzătoare de plată conform modului de calcul din Formularul 
TUIASI.POS.01- F7 şi Anexa TUIASI.POS.01 – A2, care se modifică 
anual. Corectitudinea acestor operaţiuni este verificată și semnată de Șeful 
Serviciului Relații cu publicul și de Directorul Bibliotecii, care 
contrasemnează;  

 Sumele corespunzătoare  tarifelor din formele de plată se încasează pe bază de 
chitanţă, eliberată electronic, de către bibliotecara casier şi sunt depuse la 
Casieria TUIASI, pe baza borderoului de încasări tarife. 


