Anexa 3
Tarifele de întârziere pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor
M.O. partea I. nr. 132/11.02.2005, precum şi Ordonanţa nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în M.O.nr. 85/30.01.2006, la alin.(1), art.67
prevede: „nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se
sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual până la 50% din valoarea de inventar,
actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi” .
În consecinţă, Biblioteca Academiei Române - Filiala Iaşi aplică următorul sistem de tarife de
întârziere:
 pentru o întârziere de până la 30 de zile, se va aplica o penalizare de 25% din valoarea de
inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, numită valoare de inventar
actualizată Va;
 pentru o întârziere de peste 30 de zile, se va aplica o penalizare de 50% din valoarea de inventar
actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, Va.
Acest sistem de calcul a tarifelor se aplică pentru toate documentele ce au fost împrumute la
domiciliu, conform Formularului de plată.
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ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA IAŞI
BIBLIOTECA

Aprobat,
Preşedinte,
Acad. Viorel Barbu

Nr.__________din

Vizat,
Şef Serviciu Bibliotecă,
Mariana ignat
FORMULAR DE PLATĂ

PENTRU NERESTITUIREA LA TERMEN A PUBLICAŢIILOR ÎMPRUMUTATE

Nume/prenume

, domiciliat(ă) în

______

, strada ______________________________________ nr.________ bl.

_ _______

______ , etj. ______, ap.

___________, ocupaţia / locul de muncă
____________________________________________________________________, buletin/carte de identitate
seria ___

nr.__________________, eliberat(ă) de Poliţia___________________ , CNP

_________________________, permis de intrare nr.__________ .
Publicaţia nerestituită la termen, Autor/Titlu: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Cota/Inventar : ____________________________________________________________________________
Data împrumutului: _____________________
Val. de inventar
RON
Vi

Indice pret de
consum
Ic

Data expirării împrumutului: ______________________
Val. de penalizare 
RON
Vp = Va*25% sau
Vp = Va*50%

Val. actualizată
RON
Va=(VixIc)/100

*până la 30 de zile întârziere se penalizează cu 25% din valoarea de inventar actualizată;
peste 30 de zile întârziere se penalizează cu 50% din valoarea de inventar actualizată.

Se recuperează de la domnul/doamna__________________________________________________
suma de _____________ (____
____
) RON
reprezentând valoarea totală de recuperat pentru publicaţia pierdută, distrusă sau deteriorată.
Plata la casieria Filialei:
Nr. chitanţă___________________________din data______________________________
Semnătura casier_________________________________
Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3(trei) exemplare:
1 exemplar la Biblioteca Filialei
1 exemplar la Casieria Filialei
1 exemplar la utilizator.

Numele şi semnătura bibliotecarului,

Numele şi semnătura utilizatorului,
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