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      Rumänisch 

 
Bun venit! 

 
Vă invităm, să descoperiți în bibliotecă medii următoarele: 

 Cărți (beletristică și cărți de non-ficțiune) 

 Cărți pentru copii și tineri 

 Reviste 

 Cărți audio 

 Jocuri 

 Jocuri pe consolă 

 Discuri DVD / Blu-ray  

 CD-uri 

 Pachete media (de ex. cursuri de limbă) 

 Cărți în limbi străine 

 E-Books 

Pe lângă acestea, vă oferim 

 Evenimente 

 Acces la internet 

 Servicii de copiere 

 Cursuri de limba germană 

 Cursuri de calculator 

 Locuri de învățat 

 
Înregistrare: 
 

Înregistrarea ca cititor/cititoare se realizează personal. Pentru înregistrare sunt 
necesare:  

 o carte de identitate cu poză 

 un certificat de înregistrare („Meldezettel“) 

 predarea formularului completat de înregistrare. 

 

Copii cu vârsta de până la 18 ani se pot înregistra doar cu aprobarea și declarația 
de garanție scrisă a tutorelui legal. Acesta din urmă se obligă să achite taxele 
neplătite și să suporte eventuale compensații pentru persoana pe care o 
reprezintă.  

 

După înregistrare primiți o carterlă, care vă permite să împrumutații mijloace 
media de la bibliotecă. Cartela nu este transmisibilă.  
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      Rumänisch 

 

 

 

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință schimbările de nume și adresă. Pierderea 
cartelei se va anunța imediat bibliotecii. Se va elibera contra taxă o cartelă 
înlocuitoare.  

 
Împrumut 
 

 Mijloacele media care nu se împrumută (de ex. lucrări de referință) sunt 
etichetate separat. 
 

 Se va respecta termenul de împrumut. La depășirea termenului de 
împrumut se vor plăti taxe de penalizare.  
 

 Pierderea sau deteriorarea mijloacelor media se va anunța bibliotecii. 
Pentru mijloacelor media pierdute sau deteriorate se va plăti despăgubire. 
În cazul pierderii unor părți a mijloacele media care sunt formate din mai 
multe părți, se va înlocui integral mijlocul media. Deteriorare se consideră 
scris, tăiere, subliniere în cărți sau pe alte medii.  
 

 Dacă un mijloc media dorit nu este disponibil în prezent în bibliotecă, acesta 
poate fi rezervat contra unei taxe.  
 

 
 

Așteptăm să ne vizitați! 

 


