
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
BIBLIOTECA COMUNALĂ 
MUNTENII DE SUS   

  
 

                      REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL C. I. P. 
                                    (CENTRUL INTERNET PENTRU PUBLIC) 
 

          Biblioteca Comunală Muntenii de Sus prin programul “BIBLIONET - lumea în 
biblioteca mea” oferă utilizatorilor accesul gratuit la informaŃie. Prin cursurile de formare 
şi tehnologia furnizată, Biblionet ajută biblioteca să asigure servicii în comunitatea locală 
sub forma unui parteneriat între IREX, AsociaŃia NaŃională a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autoritatea locală – Primaria şi Consiliul 
Local Muntenii de Sus. 

1) Acces si drepturi ale utilizatorilor: 
   Accesul la informaŃiile oferite prin intermediul CIP este liber, gratuit, fără nici un fel 

de discriminări, oricărui utilizator al Bibliotecii Comunale Muntenii de Sus.        Toate 
activităŃile din CIP se vor desfăşura sub îndrumarea, supravegherea şi controlul 
bibliotecarului.  
        Acces gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public este între orele 8– 16, pe baza 
legitimaŃiei (ecusonului) de utilizator. Timpul alocat este de maxim 1 oră cu posibilitate 
de prelungire. 

   Se pot face rezervări pentru utilizarea unei staŃii de lucru direct, prin telefon, e-mail 
sau direct la sediul bibliotecii.  Pentru urgenŃe – maxim 10 minute – primul utilizator este 
rugat să elibereze locul, după care poate să-şi continue lucrul la calculator. 
        Copiii sub 8 ani pot avea acces la Internet doar însoŃiŃi de către unul dintre părinŃi 
sau bunici. 

În cazul în care un utilizator încalcă regulile, bibliotecarul poate să-i interzică, 
temporar sau permanent, utilizarea Calculatoarelor cu Internet pentru Public. 
        Elevii nu pot folosi acest serviciu în timpul orelor de curs. 

 
2)  Obligaţii şi îndatoriri ale utilizatorilor: 

- De a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu 
personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalŃi utilizatori. 

- De a păstra liniştea, ordinea şi curăŃenia în bibliotecă. 
- De a utiliza în mod civilizat mobilierul, echipamentul IT şi celelalte bunuri ale 

bibliotecii. 
- De a avea o Ńinută decentă. 
- De a respecta orarul de funcŃionare al bibliotecii şi programarea pentru folosirea 

calculatorului. 
 
       3)  Este interzis: 

 -Consumul de alimente şi de băuturi alcoolice. 
 -Accesul în bibliotecă în stare de ebrietate. 
- Fumatul în incinta bibliotecii. 



4) Siguranţă: 
- Deschiderea şi închiderea echipamentelor se face numai de către bibliotecar. 

        - Fiecare calculator este protejat cu o parola pentru a preveni accesul neautorizat. 
- Oricărui utilizator care va influenŃa modul de functionare a programelor de IT, i se 

va interzice accesul la aceste facilităŃi. 
 
5)  Întrebuinţare greşită: 
Utilizatorii trebuie să ia cunoştinŃă de faptul că accesul publicului la Internet este 

monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate. 
 
       6)  Folosirea serviciului de către copii şi adolescenţi: 
        Serviciul bibliotecii nu poate fi responsabil pentru conŃinutul paginilor consultate. 
AdulŃii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a decide ce resurse sunt potrivite pentru 
copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internetului şi a materialelor la care pot sau nu avea 
acces. 
       7)  Poşta electronică (e-mail): 
        Toate e-mail-urile trebuie formulate în maniera inofensivă, într-un mod decent. Este 
interzisă folosirea poştei electronice pentru urmatoarele: 
       - crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaŃii, materiale sau imagini  de 
natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă; 

- harŃuiala de orice fel; 
- încălcarea drepturilor de autor. 
8) Tarife: 

Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit. 
Scanarea unor documente şi listarea la imprimantă se face numai de către 

personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului. 
Pentru imprimare, utilizatorul trebuie să-şi aducă hârtie. 

 
9)  Negarea responsabilităţilor: 

ToŃi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informatie preluată de pe Internet 
prin intermediul calculatoarelor din bibliotecă. 

Serviciul bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateŃea datelor sau 
informaŃiilor găsite, preluate sau stocate. 

Vă rugăm insistent să respectaŃi aceste normative, deoarece echipamentul şi 
licenŃele de care dispune biblioteca sunt bunuri culturale comune pentru întreaga 
comunitate. 
 
            Vă mulŃumim pentru înŃelegere! 
                         
 
                                                                                              Întocmit; 
                                                                                  Bibliotecar: Anton Dana  
                                                                             
 

 


