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REGULAMENT
de ORGANIZARE, FUNCÞIONARE si ADMINISTRARE a
BIBLIOTECII
FACULTÃÞII DE MEDICINÃ ªI FARMACIE

CAP. I. PROFILUL INSTITUÞIONAL
ART. 1.
Biblioteca Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie este o bibliotecã de drept
public, funcþionând ca ºi filialã a Bibliotecii Universitãþii Oradea fiind subordonatã Senatului
Universitãþii.

CAP. II. MISIUNE
ART. 2.
Biblioteca Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie are ca utilizatori principali
studenþii, cadrele didactice ºi cercetãtorii din Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, din
Universitatea Oradea precum ºi din alte instituþii de învãþãmânt superior. Accesul în bibliotecã
este garantat tuturor cadrelor didactice, cercetãtorilor ºi studenþilor, care vor putea utiliza
întregul fond de publicaþii.
ART. 3.
Biblioteca Facultãþii de Medicinã ºi farmacie este parte integrantã a
sistemului naþional de învãþãmânt superior ºi participã la procesul de instruire, formare ºi
educaþie precum ºi la activitatea de cercetare.

CAP. III PATRIMONIL BIBLIOTECII
ART. 4.
Patrimoniul documentar al Bibliotecii include: cãrþi, publicaþii ºi alte
categorii de documente cu profil medical.
ART. 5.
Colecþiile bibliotecii se constituie ºi se dezvoltã prin achiziþionare,
schimb intern-internaþional, donaþii, sponsorizãri.

1

CAP. IV.

ACTIVITÃÞI ªI SERVICII

ART.6.
În cardul bibliotecii se desfãºoarã urmãtoarele tipuri de activitãþi:
dezvoltarea colecþiilor, evidenþa ºi organizarea colecþiilor, prezervarea ºi conservarea
colecþiilor, comunicarea colecþiilor ºi relaþii publice, informarea documentarã ºi referinþe
ºtiinþifice, activitãþi de cooperare în reþele ºi alte activitãþi impuse de obiectivele ºtiinþifice.
ART. 7.
Biblioteca facultãþii oferã servicii de lecturã cu acces direct sau indirect
la publicaþii, servicii de împrumut de documente la domiciliu, servicii de referinþe ºtiinþifice,
servicii de informare bibliograficã, acces la baza de date româneºti ºi strãine.

CAP. V. REGULAMENTUL DE FUNCÞIONARE AL
BIBLIOTECII
ART. 8.
Biblioteca este deschisã zilnic între orele 8,30 – 16,30 cu specificaþia cã
ºi în afara acestui orar se pot face programãri (telefonic, sau e-mail)


Se pot împrumuta doar trei cãrþi odatã, pe un termen fix de 2 sãptãmâni, iar cu
excepþia cazului când rezervarea acestora s-a fãcut deja, la cerere, termenul de
împrumut se poate prelungi odatã, cu un nou interval de pânã la douã sãptãmâni.
Cererea de prelungire se poate face fie telefonic fie printr-un mesaj e-mail sau
personal la sediul bibliotecii.
 Dacã un volum cãutat este deja împrumutat, la cerere, acesta poate fi trecut pe
lista cãrþilor rezervate ºi nu va mai putea fi prelungit termenul de împrumut. La
revenirea volumului pe raft, persoana în cauzã va fi anunþatã ºi trebuie sã se
prezinte pentru a-l ridica în cel mult douã sãptãmâni.
 Cãrþile cu regim special (unicat) precum ºi periodicele nu pot fi împrumutate, ci
doar consultate la bibliotecã.
 În funcþie de funcþionarea echipamentelor, se oferã posibilitatea de a se face
cercetare pe calculator, cu opþiuni de cãutare, autori, titluri, subiecte, edituri
etc.....
V-am fi recunoscãtori dacã volumele care le luaþi de pe raft fãrã a dori sã le
împrumutaþi, le-aþi repune dupã consultare la locul lor; mã veþi ajuta astfel sã
pãstrãm în permanenþã cãrþile în ordine ºi a le gãsi întotdeauna la locul indicat dupã
nomenclatorul de clasificare.

ART. 9.





Acte necesare pentru înscriere ºi obþinerea legitimaþiei de bibliotecã

Buletin (carte) de identitate
O fotografie tip legitimaþie
Taxa de bibliotecã care se plãteºte la caseria universitãþii
Legitimaþia de bibliotecã de la universitate este valabilã ºi la Facultatea de
Medicinã, fãrã a mai plãti taxa de bibliotecã.
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