
 

Le multimédia en Roumain 

 

Calculatoare la dispoziția dumneavoastră 

Circa 700 de calculatoare, cu acces liber, sunt la dispoziția dumneavoastră în bibliotecile 

municipale. Ele vă permit un acces gratuit la Internet și la programe informatice 

(tehnoredactarea textului, retușarea pozelor), adaptate cerințelor utilizatorilor (copii, adulți)... 

 

Calculatoare cu acces liber 

Pentru persoane în trecere 

Calculatoarele numite "în trecere" durata de utilizare a cărora este limitată la 15 minute, sunt accesibile fără înscriere la 

rețeaua bibliotecilor de împrumut din Municipiu Paris.  

Pentru persoanele înscrise 

Calculatoarele sunt la dispoziția utilizatorilor care dețin cardul de utilizator în curs de validitate. Calculatoarele "Adult" 

pot fi utilizate de la vârsta de 12 ani. Calculatoarele "Tineret" nu pot fi utilizate de utilizatorii care au depășit vârsta de 

18 ani.  

Identificarea  

Identificatorul este numărul utilizatorului ce figurează pe cardul personal eliberat la momentul înscrierii în bibliotecile 

de împrumut din Municipiul Paris. Parola este data nașterii prezentată în forma următoare zzllaaaa (de exemplu : 

16021979).  

Durata de utilizare   

Durata de utilizare aplicată :  

- de la vârsta de 12 ani : 2 ore pe zi, de marți până duminică - cu vârsta sub 12 ani : 1 ora pe zi, de marți până duminică 

Rezervarea calculatoarelor  

Din toamna anului 2015, un serviciu în vederea rezervării calculatoarelor va începe activitatea într-un șir de biblioteci. 

Lista acestora va fi disponibilă în scurt timp pe această pagină. Calculatoarele prevăzute pentru rezervare sunt accesibile 

fără o rezervare prealabilă și sunt supuse regulilor comune de utilizare. Rezervarea calculatoarelor poate fi făcută cu 14 

zile în avans.  

!  În cazul în care 3 rezervări în perioada de 4 saptămâni nu sunt onorate, se procedează suspendarea temporară a 

accesului la serviciul dat.  

Pentru a afla mai multe despre rezevarea calculatoarelor, adresați-vă la biblioteca dumneavoastră.  

 

Servicii      

 Printre serviciile propuse la calculatoare se numără :  

- Acces la Internet securizat de bandă largă 



 

- Programe informatice birotice pentru corespondență, tabelatoare etc. (LibreOffice) 

- Diverse programe informatice din diferite domenii (desen, retușarea pozelor, muzică, video, astronomie, chimie) 

În vederea  salvării documentelor redactate se face înregistrarea acestora pe un dispozitiv de stocare USB sau prin 

trimiterea  pe calea electronică.  

Angajamentul utilizatorului calculatoarelor publice din bibliotecile din Municipiul Paris  

Folosirea calculatoarelor publice este unul din serviciile propuse de către bibliotecile din Municipiul Paris. Utilizatorii, la 

rândul lor, iau angajamentul de a respecta regulamentul bibliotecilor din Paris.  

Utilizatorii sunt rugați să folosească cu grijă materialul informatic pus la dispoziție, mai ales elementele fragile ca 

ecranul, tastatura, mouse-ul și căștile.  

Utilizatorilor calculatoarelor este strict interzis de a :  

- conecta și deconecta cablurile de alimentare precum și cablurile conectate între diferite elemente ale calculatorului ; 

- conecta orice element periferic personal, cu excepția dispozitivului de stocare USB la suportul prevăzut pentru acest 

scop și a căștilor audio la priza de tip jack ;  

- modifica configurarea materialului și programului informatic al calculatorului ;  

- accesa la servicii și resurse care nu sunt prestate de către biblioteci ;  

- testa instalarea programelor informatice sau de a executa programe informatice străine mediului informatic pus la 

dispoziție ;  

- accesa la alte echipamente la care calculatorul este conectat ;  

- conturna dispozitivul de filtraj.    

La calculatoarele cu identificare, utilizatorul nu are dreptul să :  

- folosească numărul de identificare al altui utilizator ; 

- permită altui utilizator să folosească numărul lui de identificare ;  

- solicite dispozitivul de compensare fără justificativul de confirmare al handicapului auditif sau vizual.  

La calculatorul fără identificare, utilizatorul, după expirarea sesiunii, trebuie să elibereze postul pentru un alt utilizator.  

 

Dispoziții legislative și reglementare  

Deoarece este un sistem informatic, sistemul multimedia din bibliotecile municipiului Paris se supune unui ansamblu de 

dispoziții legislative sau reglementare, nerespectarea cărora poate duce la aplicarea sancțiunilor penale, de la amendă la 

pedeapsa cu închisoare. 

Vă amintim unele din dispoziții care se referă la :  

- Protecția minorilor : Bibliotecile de împrumut din municipiul Paris sunt deschise pentru toți, în așa fel, accesarea 

conținutului cu caracter violent, pornografic, sau materiale care pot aduce atingere demnității persoanei umane 



 

susceptibile de a fi văzute de către un minor. Deasemenea, consultarea materialelor de acest tip cu implicarea minorilor 

este sancționată penal (articolele 227-23 și 227-24 din Codul Penal).  

- Frauda informatică : "Faptul de a accesa sau de a se menține în mod fraudulos în totalitate sau o parte de sistem (...) 

faptul de a afecta sau de a denatura funcționarea unui sistem (...) faptul de a întroduce , de a șterge sau de a modifica în 

mod fraudulos datele pe care le conține" sunt considerate ca infracțiune. "Tentativa de a comite infracțiuni este 

sancționață cu aceiași pedeapsă." (articolele 323-1 până la 7 din Codul Penal). 

- Dreptul de autor : Codul proprietății intelectuale sancționează contrafacerea și orice încălcare a dreptului de autor. Cu 

excepția unei utilizări excluziv private, orice reutilizare a une opere sau a unei creații intelectuale este ilicită dacă 

lipsește consimțământul autorilor sau celor ce au împuternicirea din partea acestora.  

Regula cu privire la utilizarea calculatoarelor publici și comportamentul utilizatorilor  

Utilizatorul care nu respectă prezentele condiții de utilizare sau care deturnează spiritul și litera acestora poate fi lipsit 

de acces la calculatoarele publice din bibliotecile minicipiului Paris sau la bibliotecile din municipiul Paris, fără prejudiciu 

altor măsuri sau recursuri prevăzute (formularea unei plângeri).   


