1) Permisul de bibliotecă se eliberează pe baza următoarelor documente: fişa de înscriere
electronică, cartea de identitate, pașaportul (pentru cetăţenii altor state), carnetul de student/elev
vizat, legitimaţia/adeverinţa de serviciu vizată, fotografie tip carte de identitate și, după caz,
dovadă privind absolvirea studiilor;
2) Permisul de bibliotecă este personal şi netransmisibil;
3) Permisul de bibliotecă este valabil pe o durată determinată de timp, în funcţie de categoria de
utilizator. Permisul se vizează anual;
4) Permisele de bibliotecă sunt de trei tipuri: pentru împrumut la domiciliu, pentru împrumut numai
la sala de lectură și pentru acces la distanță la baze de date abonate de bibliotecă.
Studenții/masteranzii (cu excepţia celor proveniţi de la universităţi din străinătate, care
beneficiază de mobilităţi pe termen scurt la universităţile ieşene), cadrele didactice universitare,
cercetătorii, doctoranzii, alți absolvenți de facultate cu loc de muncă și domiciliul în Iași,
personalul angajat sau pensionat al bibliotecii și personalul angajat al altor biblioteci din Iaşi
beneficiază de permis de bibliotecă pentru împrumut acasă. Beneficiază de permis de bibliotecă
pentru împrumut numai la sala de lectură următoarele categorii de utilizatori:
studenți/masteranzi, doctoranzi, cadre didactice universitare, cercetători și alți absolvenți de
facultate fără domiciliu în Iași și/sau fără loc de muncă. Elevii de liceu și absolvenții de liceu
care urmează să susțină examenul de admitere la facultate beneficiază de permis de bibliotecă
pentru sala de lectură;
5) Prin semnarea fişei de înscriere utilizatorul îşi asumă răspunderea privind folosirea, păstrarea şi
restituirea documentelor împrumutate ori consultate la sala de lectură, folosirea altor bunuri ale
bibliotecii și respectarea prezentului Regulament;
6) Utilizatorii sunt obligați să actualizeze datele personale furnizate la bibliotecă în cazul în care
acestea au suferit modificări. În caz contrar, permisul de bibliotecă va fi blocat până la
soluţionarea problemei;
7) Salariaţii şi copiii acestora care îndeplinesc condiţiile de accedere, precum şi pensionarii BCU
„Mihai Eminescu” beneficiază de permis de bibliotecă gratuit, pe baza actelor doveditoare;
8) Salariaţii altor biblioteci din Iaşi beneficiază de permis de bibliotecă gratuit, pe baza actelor
doveditoare;
9) Persoanele cu dizabilități care se încadrează la Art. 1 beneficiază de permis de bibliotecă gratuit,
pe baza actelor doveditoare;
10) Taxele percepute pentru eliberarea/vizarea permiselor de bibliotecă sunt stabilite anual de către
Consiliul de Administraţie al BCU „Mihai Eminescu”, în conformitate cu legislaţia în vigoare
(Legea 205/2001; Legea 344/2009) (vezi http://www.bcu-iasi.ro/tarife);
11) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului de bibliotecă, răspunderea revine titularului.
Acesta trebuie să înştiinţeze imediat biblioteca, în caz contrar putându-i fi imputate eventualele
pagube aduse bibliotecii prin folosirea permisului de către altă persoană. Biblioteca poate elibera
titularului un alt permis, în condiţiile menţionate la alineatul (1).
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