
plata sumei de 0.2 lei RON/zi/volum. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea 
documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin achitarea valorii de 
inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se 
adaugă o sumă echivalentă cu de 1 – 3 ori  preţul astfel calculat. 
- să vizeze anual „Permisul de intrare” şi să comunice, în termen de 10 zile, orice 
modificare a datelor personale; să anunţe în maximum 24 de ore pierderea  „Permisului 
de intrare”.

2. ALTE PREVEDERI
Prezentul „Contract de împrumut” constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi 

asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea 
în bune condiţii şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate.

În baza încheierii „Contractului de împrumut” se eliberează „Permisul de intrare” pe 
baza căruia se asigură accesul în sălile bibliotecii.

„Permisul de intrare” nu este nominal, ci codificat, el fiind personal și netransmisibil,  
însoţit de actul de identitate permite accesul în toate secţiile/filialele bibliotecii. Este 
valabil 5 ani de la anul înscrierii.

Pentru minori „Contractului de împrumut” va fi completat și semnat de unul din părinți 
sau tutorii acestuia.

Prin semnarea prezentului „Contract de împrumut” se acceptă colectarea și 
procesarea de către Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș a datelor personale 
ale celui/celei ce devine utilizator al Bibliotecii.

Datele care fac obiectul prezentului contract vor fi utilizate strict în următoarele 
scopuri:

- întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate;
- corespondența cu utilizatorii;
- întocmirea statisticii specifice Bibliotecii.
Utilizatorul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu 

caracter personal nr. 679/2016.
Operaţiunile privind evidenţa împrumuturilor se fac în sistem automatizat.
Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce-mi revin, în calitate de utilizator al 

Bibliotecii, mă oblig să recunosc împrumuturile în sistem informatizat, efectuate pe baza 
Permisului de intrare şi accept toate responsabilităţile ce-mi revin prin Regulamentul 
Bibliotecii.

Prin semnarea prezentului CONTRACT, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea 
(neremunerată) a datelor cu caracter personal în scopul serviciilor oferite de bibliotecă.

***
*Subsemnatul ..............................................................................................................., 
CNP ...................................................................., închei prezentul „Contract de 
împrumut” pentru copilul meu .................................................................................., în 
calitate de părinte/tutore al acestuia, dobândind drepturile şi asumându-mi obligaţiile ce 
decurg din contract.

***
Data……………………                              Semnătură titular de contract/ părinte/tutore
                                                                                       (*în cazul minorilor)  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr..........................................

NUME: .................................................................................................................

PRENUME: .........................................................................................................

    

NAŢIONALITATE:           română       

STUDII:

PROFESIE:

Loc de muncă / Şcoala : .................................................... Clasa / An: ...............

Telefon: fix/mobil: ................................................................................................. 

Cod numeric personal: .........................................................................................

E-mail: .................................................................................................................. 

Domiciliul stabil: Localitate:................................... Judeţ .....................................

Str./Nr.: .................................................... Bloc.............Sc. .................Ap............

Domiciliul flotant: Localitate: ....................................... Judeţ ...............................

Str./Nr. ....................................................... Bloc.............Sc. .................Ap...........

1. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR
a) Drepturi :
- să împrumute gratuit la domiciliu  lucrări din secțiile pentru împrumut la domiciliu și de la 
filiale (4 volume cu termen de restituire de 15 zile calendaristice, putând fi prelungit cu 
încă 15 zile);
- să împrumute pentru studiu pe loc, în sălile de lectură documente specifice.
b) Obligaţii :
- să returneze documentele împrumutate la termenul stabilit şi în aceleaşi condiţii în care 
le-au împrumutat;
- să achite penalizări  de întârziere, în cazul nerestituirii la termen a documentelor 
împrumutate (art.67/1 din Legea Bibliotecilor nr.334/2002 republicată). Nerestituirea la 
termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu 

alta(care): .........................................

postliceale
licealegimnaziale

profesionale  
universitare
postuniversitare

intelectual
maistru (tehnician)
funcţionar
profesii liberale

agricultor
muncitor
elev
student

pensionar
casnică
şomer
alte categorii

Semnătură bibliotecar,

Biblioteca se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale utilizatorului conform Legii nr. 677/2001


