
Anexa 5 

 

RECUPERAREA DOCUMENTELOR NERESTITUITE LA TIMP, DETERIORATE SAU PIERDUTE 

             

 

Documentele nerestituite la timp 

Dacă utilizatorul nu se prezintă pentru lămurirea problemelor la Bibliotecă în decurs de 90 de zile 
calendaristice de la emiterea primei somaţii, documentele se consideră pierdute şi se va declanşa 
procedura de imputare, conform prevederilor legale. De asemenea, cititorul pierde dreptul de împrumut 
din Bibliotecă pe o perioadă proporţională cu numărul de zile de întârziere (Anexa 4). 

 

Înlocuirea publicaţiilor pierdute 

Orice publicaţie pierdută  sau deteriorată poate fi înlocuită cu un document identic sau cu acelaţi titlu dar 
o ediţie mai nouă.  

Cărţile de beletristică pot fi înlocuite cu acelaşi titlu în aceeaşi ediţie, sau într-o ediţie mai nouă. 

Pe lângă exemplarul înlocuit, utilizatorul va plăti o penalizare egală cu valoarea de achiziţie actualizată a 
publicaţiei. 

Cărţile litografiate la Centrul de Multiplicare al Universităţii Politehnica, care nu pot fi înlocuite, vor fi 
plătite conform tabelului 2.  

 Plata documentelor pierdute 

Valoarea documentelor pierdute, distruse ori găsite lipsă la inventar se calculează după cum urmează: 

 

 Val.de inventar a document. x indicele preţ de consum raportat la anul 2004 

                                                              100 

 

 

  Valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în Registrul inventar 

Indicele preţurilor de consum raportat la anul 2004 – reprezintă produsul indicilor din 
anul de apariţie al documentului până la anul de referinţă, 2004. (tabel 1) 

 

 Exemplu: 



 

1) o carte din anul 1975, cu valoarea de inventar de 5 lei, va costa după cum urmează: 
 

5 lei x 355.130 lei  =  17.756 lei 

          100 

 

 

 La valoarea astfel obţinută prin actualizarea indicelui de inflaţie se adaugă o penalizare egală 
cu de 1-5 ori preţul adus la zi.  

Mărimea penalizării are în vedere: valoarea ionformaţională a documentului, numărul de exemplare 
existente în stoc; vechimea documentului; uzura fizică şi morală; gradul de repetare a infracţiunii. 
Valoarea plăţilor pentru diferitele categorii de publicaţii este reglementată în tabele 2 şi 3. 

Inlocuirea şi plata documentelor se va face pe baza cererii de înlocuire aprobată de conducerea Bibliotecii, 
săptămânal. 

TABEL 1: Cu indicii preţurilor de consum raportaţi la anul 2019 (conform Institutul Naţional de 
Statistică) 

 

Notă:  
 
    Conform Art. 67 pct. 2 din Ordonanța 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și 
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002:  
        distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori 
        se sancționează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea 
        valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație  
       la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori față de prețul astfel calculat. 
       Această sumă echivalentă este obținută cu ajutorul indicelui de multiplicare la a 
       cărui valoare egală cu 1 corespunde dublarea prețului cărții. 
    Pentru calcularea valorii documentului aflat in situația prevazută mai sus se va 
aplica    următoarea formulă de calcul: 
    (Valoarea de inventar x Indice preț de consum x (Indice de multiplicare+1))/100 
    în care:  
        - valoarea de inventar = prețul documentului înregistrat în Registrul Inventar; 
        - indicele prețurilor de consum = reprezintă produsul indicilor din anul următor 
         apariției documentului până la anul de referință 
        - indicele de multiplicare= reprezintă valoarea de penalizare si este cuprins între 1 si 5. 
        Precizare: valoarea 0(zero) a indicelui de multiplicare permite calcularea 
        prețului actualizat propriu-zis, fără penalizări.  

 



Exemple de calcul:  
 
    Unui document de bibliotecă achiziționat în 1975, cu valoare de inventar de 5 lei,  
    i se actualizează valoarea astfel:  
                               (5 x 607958.58)/100 = 30397.92 lei (=3,04 RON) 
    Pentru o carte achiziționată în 1993, cu o valoare de inventar de 350 lei, la care se aplică   o 
penalizare egală cu dublul prețului actualizat, calculul este următorul:  
                                (350 x 13330.29 x 3)/100 = 139968.04 lei (=14 RON) 
    Observație: valoarea 3 de mai sus corespunde indicelui de multiplicare 2 !  

 

Indici preț de consum 

                                                                                                                                                            
                                                 

     Anul     Indice preț consum  
 raportat la anul 2019  

1970 652794.6 
1971 648901.19 
1972 648901.19 
1973 644390.45 
1974 637379.28 
1975 636107.06 
1976 632313.19 
1977 628541.94 
1978 618643.65 
1979 606513.38 
1980 594038.57 
1981 576177.09 
1982 489114.68 
1983 469850.8 
1984 464738.67 
1985 461050.27 
1986 456485.42 
1987 452413.71 
1988 442674.86 
1989 437858.42 
1990 416601.04 
1991 154182.47 



1992 49666.31 
1993 13947.14 
1994 5890.94 
1995 4454.01 
1996 3208.72 
1997 1259.49 
1998 791.65 
1999 542.96 
2000 372.74 
2001 277.2 
2002 226.21 
2003 196.24 
2004 175.41 
2005 160.9 
2006 151 
2007 144.03 
2008 133.55 
2009 126.48 
2010 119.22 
2011 112.69 
2012 109.06 
2013 104.88 
2014 103.77 
2015 104.39 
2016 106.03 
2017 104.63 
2018 100 
2019 100 

 

 

 

 

 

 



TABEL 2: Reprezentând valoarea „plăţii” pentru cărţi litografiate  

 

 ANUL 

Nr. 

exemplare 

2001 - 2005 1996 - 2000   1991 - 1995  1986 - 1990   

0 – 5 Val. inv.act.    x 6   Val. inv.act.    x 5 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 3 

5 – 10 Val. inv.act.    x 6 Val. inv.act.    x 5 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 3 

11 – 15 Val. inv.act.    x 5 Val. inv.act.     x 4 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 

16 – 20 Val. inv.act.    x 5 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 

21 – 30 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 

31 – 40 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 

› 40 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.    x 3 

 

Penalizarea percepută pentru cărţile litografiate, editate înainte de 1986, este egală cu valoarea de 
inventar actualizată. 

TABEL 3: Reprezentând valoarea „plăţii” pentru cărţi apărute în edituri şi reviste 

 

 

 

                                                     ANUL 

Nr. 

exemplare 

2001 - 2005 1996 - 2000   1991 - 1995   1986 - 1990  

1 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 

2 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 

3 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 

4 Val. inv.act.   x 4 Val. inv.act.    x 4 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 

5 Val. inv.act.    x 3 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 

› 5 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 Val. inv.act.   x 3 

 



Penalizarea percepută pentru cărţile apărute în edituri şi pentru reviste editate înainte de 1986 
este de 2 ori valoarea de inventar actualizată.  

Alte penalizări: 

 

 Penalizarea percepută pentru cărţile de beletristică este de 2 ori valoarea de inventar 
actualizată. 

 Penalizarea percepută pentru cărţile de referinţe este de 3 ori valoarea de inventar 
actualizată. 
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