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Serviciile bibliotecii în
anul universitar 2021-2022
 eliberarea permisului de bibliotecă pentru cei care nu au avut permis (online)
 vizarea permisului de bibliotecă pentru cei care au permis eliberat în anii
precedenţi (online)
 semnarea fișelor de lichidare (online)
 asistență și ajutor în regăsirea informațiilor, serviciile oferite, program cu publicul
etc. (via email și telefonic )
 acces de la distanță la platforma cu publicații (full text) aflate în bibliografia
disciplinelor de studiu
 acces de la distanță la resursele științifice abonate și în testare
 împrumutul la domiciliu a publicațiilor din fondul bibliotecii

Eliberarea sau vizarea permisului de bibliotecă
 se face online
 acte necesare ELIBERARE permis: cartea de identitate/paşaport (în format PDF),

dovada achitării taxei după procesarea acesteia ( în format PDF), fotografie color
(tip buletin, în format JPEG); se completează formularul de înscriere online
 acte necesare VIZARE permis: : cartea de identitate/paşaport (în format PDF),
dovada achitării taxei după procesarea acesteia ( în format PDF)
 studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor sunt rugaţi să
trimită actele necesare pe adresa : stiintec@yahoo.com sau
bcu.economice@bcucluj.ro
 pentru mai multe informații accesați pagina bibliotecii, secțiunea Informații utile –

Înscrierea în bibliotecă
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83

Semnarea fișelor de lichidare (online)

 se face online

 fișa de lichidare completată cu datele dvs. se trimite pe adresa
stiintec@yahoo.com sau bcu.economice@bcucluj.ro
în format PDF sau DOC
 pentru mai multe informații accesați pagina bibliotecii, secțiunea
Informații utile – Înscrierea în bibliotecă - Înscriere/vizare permise și

lichidări – ONLINE – III.Efectuare lichidări - ONLINE
https://www.bcucluj.ro/ro/efectuare-lichid%C4%83ri-online

Acces de la distanță la platforma cu publicații (full text)
aflate în bibliografia disciplinelor de studiu
 se face online

 acces pe bază de permis de bibliotecă valabil pe anul universitar în curs
 utilizatorul se autentifică cu barcodul permisului de bibliotecă în ambele câmpuri
de autentificare (parola se poate schimba dupa prima logare)
 cuprinde publicații în format full text, aflate în bibliografia disciplinelor de studiu și
cursurilor predate, organizată pe facultăți și specializări (nivel licență și masterat)

 platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare, zilnic fiind încărcate noi
documente
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri
Vă invităm să urmăriți tutorialele video puse la dispoziție pe pagina bibliotecii și pe canalul de
YouTube a Bibliotecii FSEGA - https://www.youtube.com/watch?v=AKvxE-5ognY

Acces de la distanță la resursele științifice abonate
 se face online

 acces pe bază de permis de bibliotecă valabil pe anul universitar în curs sau pe bază
de cont creat pe platforme
 cuprind publicații în format electronic accesibile full text din diverse domenii de
specialitate produse de comunitatea științifică de la nivel mondial
 cuprind mai multe tipuri de documente: articole, e-books, rapoarte ale unor
instituții naționale și internaționale, profile de companii, date statistice, analize
financiare, fotografii, documente audio, video, hărți, documente istorice etc.
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/acces-la-resursele-

%C5%9Ftiin%C5%A3ifice
Vă invităm să urmăriți tutorialele video puse la dispoziție pe canalul de YouTube a Bibliotecii
FSEGA - https://www.youtube.com/channel/UCQV9b-TC_H4VTiIC3kTwJIQ

Împrumutul la domiciliu a publicațiilor din fondul bibliotecii
 se efectuează atât în unitatea centrală (demisol), cât şi la bibliotecile filiale

 se face pe baza unui permis de bibliotecă valid pe anul univ. 2021-2022
 solicitările de publicaţii se efectuează online, din catalogul bibliotecii
 perioada de împrumut este stabilită de bibliotecar în funcție de numărul de
exemplare disponibile
 preluarea-restituirea publicațiilor se face cu respectarea tuturor normelor impuse

de situația epidemiologică actuală
 nerestituirea la termen a publicaţiilor este penalizată cu 1 leu/zi/volum pentru
publicaţiile din Fondul de împrumut şi cu 5 lei/zi/volum pentru celelalte fonduri

 sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii:
ziarele, tezele de doctorat, colecțiile speciale, exemplarele legale
Mai multe informații la - https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

IMPORTANT
Având în vedere situația epidemiologică actuală, programul cu publicul
și serviciile bibliotecii care implică contact face to face cu utilizatorii se
pot modifica, ca urmare a deciziilor luate de autorități la nivel național și
local.
Prin urmare, vă rugăm, să verificați periodic anunțurile de ultimă oră
postate pe pagina bibliotecii www.bcucluj.ro secțiunea Noutăţi
Evenimente Anunţuri.
Vă mulțumim!
Colectivul Bibliotecii FSEGA "Prof. Aurel Negucioiu"

