
 

Formulaire d’inscription en  Roumain 

 

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECILE DIN PARIS 
 
 
 
 
 
 
 

Rețeaua bibliotecilor municipale reunește bibliotecile cu împrumut la domiciliu precum și bibliotecile 
specializate deschise pentru orice public. Pentru a efectua înscrierea la bibliotecile cu împrumut la domiciliu 
și la bibliotecile specializate trebuie să completați formularul de mai jos, în vederea obținerii cardului de 
utilizator.  

 

D ❏ Dna ❏ NUMELE : (în majuscule)     

Prenumele :         

Data nașterii :  / / Sex : Masc. ❏ Fem. ❏ 

Adresa :    

 
         Cod  poștal :                                           Comuna :                                                           
         e-mail :                                              @                                                          
 
        Telefon fix :                                              Telefon mobil :                                                                                                                                                                                                                               
 
         Profesia :                                                                                                              
          
        În cazul în care înscrierea se face prin mandatar :  
        NUMELE și  Prenumele  mandatarului :                                                                     

• Certific pe propria răspundere că sunt domiciliat(ă) la adresa de mai jos. ❏ 

• Declar că am luat la cunoștință regulamentul bibliotecilor din Municipiul Paris extrasul căruia mi s-a pus la 
dispoziție. ❏ 

• Doresc să primesc prin mail alertele în privința contului meu precum și informațiile despre viața bibliotecii 
(infolettre) : Da ❏ Nu ❏ 

• Doresc să împrumut : 

-  documente cu acces gratuit (cărți, cărți sonore, reviste, partituri, manuale de limbi…)   ❏✓ 
-  CD-uri în  secțiile pentru adulți. Înscrierea anuală este de 30,50 € ❏ 

-  filme (DVD) și CD-uri în secțiile pentru adulți.                     Înscrierea anuală este de 61 € ❏ 
Pentru minori  

Informații pe verso 

Atestarea de mai jos urmează să fie completată de către persoana responsabilă legal. 

 
Subsemnatul(a)   în calitate de    al 

copilului, declar că autorizez înscrierea acestuia în vederea împrumutului documentelor bifate mai sus. 
 

Pentru beneficiarii Exception Handicap : La momentul primei înscrieri, prezint justificativul care îmi 
va permite să împrumut în secțiile Pôles Sourds și Lire autrement fără a achita plata aplicată pentru 
folosirea documentelor adaptate, CD-uri și DVD-uri. 

 • Je désire m’inscrire dans les bibliothèques spécialisées (inscriptions uniquement dans les bibliothèques spécialisées : apporter une photo) : ❏ 
 

Data :      /      /   Semnătura : 
 

Nu se efectuează nici o plată la momentul înscrierii. 

Un ordin de plată pentru înscriere va fi trimis d-voastră de către trezorăria publică.  

Se îndeplinește de către  bibliotecar  

Biblioteca înscrierii :     

N° de înscriere :     
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N° SOI (agentul Municipiului Paris) :     

Alte cazuri de scutire :     
 

Direcția pentru cultură  

Biroul bibliotecilor și al lecturii  



 
 
 

Înformații generale  
 

Accesul la rețeaua  bibliotecilor și mediatecilor din orașul Paris este deschis pentru toți.   

Împrumutul sau consultarea documentelor sunt autorizate după înscrierea și obținerea cardului de 

utilizator.  

Pentru înscriere, utilizatorul trebuie să se prezinte personal și să justifice identitatea acestuia. În 

cazul în care utilizatorul nu poate fi prezent, poate desemna o persoană după alegerea acestuia 

care va justifica calitatea sa de mandatar precum și identitatea sa. Orice declarație falsă poate 

constitui temeiul urmăririi în conformitate cu articole 433- 19, 441-7, 313-1 și  313-3 din Codul  Penal. 

 

Cardul albastru al utilizatorului permite împrumutul documentelor în toate bibliotecile și 

mediatecile municipale de împrumut.  

În bibliotecile specializate (cardul de culoare galbenă), locurile în vederea consultării documentelor 

sunt rezervate în prioritate utilizatorilor înscriși la bibliotecă.  

Titularul cardului răspunde pentru faptul cum îl utilizează, și în caz de pierdere sau de furt. În 

interesul utilizatorului, pierderea sau furtul trebuie să fie anunțate imediat la bibliotecă.  

  

Utilizatorul răspunde de eventuale pagube aduse documentelor care i-au fost împrumutate. La 

primirea documentului, utilizatorul trebuie să semnaleze bibliotecarilor deteriorările remarcate.  

Reparația documentelor nu poate fi efectuată de către utilizatori.  

Pentru orice document pierdut, sau restituit în starea în care nu mai poate fi împrumutat  (subliniat, 

însemnat, pătat, rupt, umed…) trebuie să fie achitată valoarea acestuia la data restituirii. În cazul în 

care documentul nu este disponibil în comerț, valoarea corespunzătoare va fi reclamată. 

Rambursarea documentului scutește de penalitate pentru depășirea termenului de împrumut.  

Regulamentul poate fi consultat la bibliotecă. Bibliotecarii sunt la dispoziția dumneavoastră pentru 

orice informație complementară.  

 

 

 
 

 

Termenul de împrumut  
 

 Pentru 21 de zile, termenul de împrumut poate fi prelungit de 2 ori pe loc sau prin internet, de pe  
    contul utilizatorului,  înainte de expirarea termenului de împrumut. 

 Pentru nerestituirea la termen  se aplică penalități : 0,15 € pentru orice document pe zi și 0,07 € 
pentru minori. 

Penalitățile sunt percepute din moment ce depășesc  15 €. 

În atenția părinților și responsabililor legali ai minorilor  
 

Local dedicat lecturii pentru plăcere sau pentru lucru, biblioteca deschide ușile pentru toți, aici 

sunt bineveniți copiii și adolescenții singuri sau cu însoțitori. Minorii sunt mereu sub 

responsabilitatea legală a părinților : se recomandă insistent de a avea grijă ca copiii de vârstă mică 

sa fie însoțiți, deoarece întrarea și ieșirea din biblioteca nu sunt supravegheate.  

Bibliotecarii nu-și pot angaja răspunderea pentru alegerea cărților efectuată de către  copil. În 

cadrul reglementării existente, anumite documente video nu pot fi împrumutate copiilor fie sub 12 

ani, fie sub 16 ani, fie sub 18 ani.  

Minorii sub 7 ani pot împrumuta documente numai din colecția « jeunesse ». Minorii cu vârstele 

cuprinse între  7 și 12 ani, au accesul la colecțiile pentru adulți având autorizarea părinților. 

De la vârsta de 12 ani, minorii au acces la colecțiile pentru adulți, cu excepția cazului în care o 

declarație contrară a fost formulată în scris de către părinți.  


