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Serviciului bibliotecă şi editura universităţii 
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din 22 mai 2007; 

6. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată în 2008); 
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8. Ordinul nr. 2062/9.06.2000 emis de Ministerul Culturii şi aplicat şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

începând cu 01.02.2001, cu privire la Norme Metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea 

documentelor specifice bibliotecilor publice, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 
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9. Ordinul nr. 4626 din 21 iulie 2005, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, privind aprobarea Metodologiei 

de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării 

termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, 

precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente; 

10. Ordinul nr. 2861/09.10.2009 al Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor privind 
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Tematica 

1. Inventarierea şi casarea publicaţiilor; 

2. Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă; 

3. Evidența. Gestionarea și organizarea colecțiilor; 

4. Prevederi ale legii depozitului legal aplicabile bibliotecilor; 

5. Aspecte privind copyrightul documentelor din colecţiile bibliotecilor; 

6. Modalităţi de recuperare valorică a publicaţiilor pierdute, distruse sau deteriorate. Recuperarea de 

la gestionari a publicaţiilor lipsă la inventar; 

7. Stabilirea taxelor pentru nerestituirea la timp a publicaţiilor împrumutate; 

8. Actualizarea valorii de inventar a publicaţiilor; 

 




