
 
Contract de împrumut Nr:…………………………….. 

Nume:……………………………………………………………………………………….…….………….……….. 

Prenume:…………………………………………………………………………………….……………..……….. 

1.Date personale 

Data nașterii:………………………………………………………… ….……………….…….………………….. 

Naționalitate: ☐ română                        alta (care):………………….. 

Studii: ☐ gimnaziale ☐ postliceale ☐ universitare 

 ☐ liceale ☐ profesionale ☐ postuniversitare 

Profesie ☐ intelectual ☐ agricultor ☐ pensionar 

 ☐ maistru ☐ muncitor ☐ casnică 

 ☐ funcționar ☐ elev ☐șomer 

   ☐ profesii liberale ☐ student ☐alte categorii 

Loc de muncă/școală……………………………………………………………………………..……….……. 

                                                                                   Clasă/an:……………………………….….….. 

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

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

Nume utilizator (user name):………………………………………………………………………………... 

Cod numeric personal (C.N.P.):……………………………………………………………………………... 

Domiciliul stabil:    Localitatea:…………………..………….Județ:……………………………..…….. 

Cart./Str.:……………………………………………………………...Bl………..Sc…………Ap……………….. 

Domiciliul flotant: Localitate:………………………….……..Județ………………………………….…. 

Str./nr:…………………………………………………………..………Bl…………Sc…………Ap……………….. 

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

 

2.Drepturi şi obligaţii ale părinţilor 
a. Drepturi 

 să împrumute gratuit la domiciliu lucrări din secţiile pentru împrumut la  
domiciliu şi de la filiale (4 volume cu termen de restituire 15 zile).  

 să împrumute pentru studiul pe loc, în sălile de lectură: ziare, reviste, şi alte  
documente specifice.  
 

b.  Obligații 
 

 să returneze documentele împrumutate la termenul stabilit şi aceleaşi condiţii  
în care le-au împrumutat.  

 să achite penalizări de întârziere în cazul nerestituirii la termen a documentelor  
împrumutate (art.6 Legea bibliotecilor nr.334/2002 republicată).  
Nerestituirea la timp a documentelor de bibliotecă împrumutate de către  
utilizatori se sancţionează cu plata sumei de 0,2 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 1-5 ori preţul calculat.  

 să vizeze anual ,,Permisul de intrare", să comunice în termen de 10 zile, orice  
modificare a datelor personale, să anunţe în maxim 24 de ore pierderea  
,,Permisului de intrare".  

3.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.  

 „Permisul de intrare" nu este transmisibil. Este valabil 5 ani 

 Operaţiunile privind evidenţa împrumuturilor se fac în sistem automatizat.  
 Am luat la 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 să accept toate responsabilităţile ce-mi revin prin  

regulamentul bibliotecii.  
 Prin semnarea prezentului CONTRACT, îmi exprim acordul ca datele mele  

cu caracter personal să fie folosite numai în scopul serviciilor oferite de  
bibliotecă. 

 

Subsemnatul………………………………………………………………..…………….………….posesor al BI/CI, 

Seria…………Nr………………..….eliberat de……………………………………..………….închei prezentul 

,,Contract de împrumut” pentru copilul meu………………………………………..…………..în calitate 

de părinte tutore al acestuia, dobândind drepturi și asumându-mi obligațiile ce-mi revin 

din contract. 
 

Data……………….                                                                                   Semnătura titular contract : 

                                                                                                  Părinte/tutore(*în cazul minorilor) 

Semnătură bibliotecar 

 


