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Regulament privind regimul donațiilor de unități de bibliotecă 

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Legii Bibliotecilor Nr. 334 

2002 (art.39, art.41) cu modificările și completările ulterioare, Legii Nr. 500/2002 

(art.63), Ordinului ministrului culturii Nr. 2062/2000 (art.10, al.1) și Legii Nr. 

677/2001 și a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași, primește 

donații de carte sau alte categorii de documente de la persoane fizice sau 

juridice, în anumite condiții, sub formă de donație în următoarele condiții: 

✓ Publicațiile  donate nu există în colecțiile bibliotecii; 

✓ Pot fi acceptate publicațiile deja existente în bibliotecă doar dacă sunt foarte 

solicitate de utilizatorii noștri; 

✓ Se vor accepta publicații care sunt relevante pentru instituție și care nu 

sunt deteriorate fizic și nici depășite moral (cu excepția documentelor 

de colecții speciale); 

✓ În cazul publicațiilor seriale acestea vor fi acceptate doar dacă sunt 

constituite în serie completă de apariție, iar în cazul în care colecția 

bibliotecii este incompletă vor fi acceptate doar acele documente care 

întregesc seria; 

✓ În cazul în care donația este acceptată, Biblioteca Județeană ”Al. Odobescu” 

Călărași nu se angajează să asigure transportul cărților la sediul 

instituției; 

✓ Selecția, destinația publicațiilor donate și statutul acestora este stabilit de 

comisia de evaluare a unităților de bibliotecă, numită de managerul 

instituției; 

✓ Biblioteca își rezervă dreptul de a selecta și de a păstra doar publicațiile pe 

care le consideră necesare în completarea fondului propriu, restul urmând 

să fie distribuite către bibliotecile publice din județ sau alte entități interesate 

în acest segment cultural; 

✓ Valoarea de inventar a documentelor donate este stabilită de către Comisia 

de evaluare a unităților de bibliotecă,  care urmărește o serie de criterii ca: 

tipul documentului, descrierea bibliografică, valoarea bibliofilă, existentul 

în colecțiile bibliotecii, datele editoriale, valoarea și noutatea informației, 

tipul de suport material pe care sunt editate; 

✓ După înscrierea în evidențe a unităților biblioteconomice donate și 

întocmirea actelor contabile, aceste publicații devin bunuri ale bibliotecii 

primitoare. 
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Donația de unități de bibliotecă se realizează prin  următoarea procedură: 

a. Direct (intenție verbală), sau indirect (telefon, email), comunicând 

totodată și datele de identificare; 

b. Completarea  unui act de donație pus la dispoziție de către instituție; 

c. Donatorul predă documentele donate, urmând  semnarea actului de 

donație dintre donator și bibliotecă; 

d. După semnarea actului de donație între părți, donatorul este de 

acord cu orice decizie luată la nivel de instituție cu privire la donația făcută.  

Menționăm că donația de carte nu creează obligații din partea 

bibliotecii față de donatori. 

Pentru o bună colaborare între posibilii donatori de carte și instituția 

noastră, vă rugăm să verificați starea publicațiilor înainte de a ne contacta! 

Ne dorim ca publicațiile donate să se afle într-o stare cât mai bună pentru a 

putea fi utilizate. Încurajăm donațiile punctuale de publicații, interesante și 

cât mai recente, în limba română și în limbi străine, pe care le considerăm cu 

adevărat donații și gesturi civice. 

Persoanele sau instituțiile doritoare se pot adresa la sediul Bibliotecii 

Județene „Alexandru Odobescu” Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 bis, tel. 

0242/316757  sau prin email la adresa alexandruodobescu@bjcalarasi.ro 

 

 

                                                         

 

 

 

 Manager,   

                                 

Prof. CRISTINA LAURA MUNTEANU 
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