
GHID DE UTILIZARE A SERVICIILOR OFERITE DE BIBLIOTECA 
UNIVERSITARĂ "CORNELIA BODEA" 

 
De serviciile Bibliotecii Universitare "Cornelia Bodea" pot beneficia atât utilizatorii 
interni (studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice universitare, alte 
categorii de personal din universitate), cât şi utilizatorii externi (studenţi de la alte 
universităţi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, pensionari, etc) 
 
Toate serviciile oferite  utilizatorilor de Biblioteca Universitară "Cornelia Bodea" sunt 
gratuite. 
 
ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ "CORNELIA BODEA" 
 
Accesul în bibliotecă se face pe baza PERMISULUI DE INTRARE, care este 
individualizat printr-un cod numeric. Pentru eliberarea permisului sunt necesare 
următoarele acte: 

• Carnet de student/ Legitimaţie de student; 
• Adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii la care este înscris utilizatorul, în 

cazul în care carnetul de student/ legitimaţia de student nu au fost eliberate; 
• Carte de identitate (pentru celelalte categorii de utilizatori). 

Acesta este valabil pe perioada studiilor, se vizează în fiecare an universitar.  
Pentru utilizatorii externi permisul este valabil un an calendaristic. 

 
SERVICII OFERTE DE BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ "CORNELIA BODEA" 
 
ÎMPRUMUT 
Politica de împrumut se face în funcţie de tipul documentului: la domiciliu sau la sala de 
lectură. 
Împrumutul la domiciliu  - se face pe o perioada de timp care se stabileşte în funcţie de 
tipul documentului- documentele aflate în număr de exemplare mic se împrumută pe 
temen scurt (3 zile), restul pentru 3 săptămâni. 
Consultarea  la sala de lectură se face pentru următoarele documente: 

• Enciclopedii, dicţionare, publicaţii în număr singular; 
• Reviste de specialitate; 
• Baza de date ANELIS PLUS; 
• Acces la reviste electronice DOAJ. 

Pentru utilizatorii externi consultarea documentelor se face numai la sala de lectură. 
 
Împrumut interbibliotecar - utilizatorul face o solicitare către bibliotecă printr-o cerere 
unde este precizată biblioteca deţinătoare, titlul, autorul, editura, an. Documentele 
împrumutate în sistem interbibliotecar se studiază numai în sala de lectură. Se poate 
consulta catalogul national ROLINEST unde se fac căutări simultane în catalogele 
electronice ale principalelor biblioteci centrale universitare. 
 
ACCES LA RESURSE ELECTRONICE 
 



Accesul la fiecare resursă electronică se face prin reţeaua Internet a universităţii. 
Utilizatorii pot folosi calculatoarele din bibliotecă, accesul fiind asigurat fără alte sisteme 
de control/autentificare. 

 
Acces la Baza de date ANELIS PLUS - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad este 
membră a proiectului ANELIS PLUS. În cadrul acestui proiect avem acces la 
următoarele resurse electronice: Science Direct, Springer Link, Sage Journal, Clarivate 
Analytics Web of Science. 
Acest serviciu este format din două componente: 

• un sistem de căutare la toate resursele abonate de universitate; 
• un sistem de autentificare care să pemită utilizarea serviciului şi de pe alte 

calculatoare în afara spaţiului IP al instituţiei (acces mobil). 

Acces DOAJ - acces deschis la reviste electronice. 
 
 
 

 
  


