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Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
Notă internă:
Departamentul Șef serviciu bibliotecă informează personalul bibliotecii, cu privire la
taxele pentru serviciile prestate în anul universitar 2014-2015, conform Hotărârii nr.
38/19.6.2014, şedinţa ordinară a Senatului universitar din data 19.06.2014.

Taxe pentru servicii prestate în anul universitar 2014-2015

SERVICII BIBLIOTECĂ

•
•

Taxa eliberare duplicat permis

20 lei

Taxa permis cititori extemi pe o perioada de un an

20 lei

•

Copii tip xerox:
- alb/negru - pagina A4
- pagina A3
- color
- pagina A4
• Copii documente 1n format
(cu suportul utilizatorului)

0, 1 lei /pag
0,2 lei /pag
1 leu /pag
electronic

pe

CD-ROM

• Imprimare monocolor (pagina A4)
• Imprimare color tip text (pagina A4)
• Imprimare color tip fotografie (pagina A4)

•

0,2 lei I pag
0,4 lei I pag
1 leu I pag
1 leu I scanare

Scanare documente

• Taxe poştale suportate de beneficiari:
- contravaloarea taxelor pentru corespondența
pentru Înștiințări de restituire a documentelor

2 lei

1

pe bază de cerere
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• Taxe pentru
împrumutul
interbibliotecar
național
și international:
- taxe poștale de retumare a publicațiilor;
- taxe percepute pentru copii ale documentelor
împrumutate și alte taxe solicitate de către biblioteca
de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul).

pe bază de cerere

• Taxe pentru întârziere la restituirea publicațiilor împrumutate

0,05 lei/ exemplar/
zi aplicat gradual ,
până se ajunge la
suma ce reprezintă
50% din valoarea
de inventar,
actualizată cu
aplicarea
coeficientului de
inflație la zi

• Recuperarea publicațiilor pierdute sau deteriorate se va face
conform Ordonanței nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea și
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 și a Ordinului MEC
nr. 4626/21.07.2005 , dupa cum urmează:
- recuperarea fizică a unor documente identice
sau
- recuperarea valorică prin achitarea valorii de inventar a
documentelor , actualizata cu aplicarea coeficientuJui de inflație
la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori față
de prețul astfel calculat. Coeficienții de inflatie și modul de
calcul se găsesc In "Anexa 2 - Modul de actualizare a valorii
de inventar a documentelor prin aplicarea indicelui de inflație
actualizat la zi "

Se calculează
conform
Anexei - tarife a
Regulamentului
serviciilor pentru
utilizatori al
Bibliotecii Univ.
"Dunărea de Jos"
d in Galați

• Cercetarea documentară (bibliografii și sinteze documentare):
- beneficiari externi
- beneficiari persoane fizice / instituții din străinatate

3 lei / 10 semnalări
5$ / 10 semnalări
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•

Taxe poştale suportate de beneficiari:
- contravaloarea taxelor pentru corespondenţă şi pentru înştiinţări de restituire a
documentelor;

•

Taxe pentru împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional:
- taxe poştale de returnare a publicaţiilor;
- taxe percepute pentru copii ale documentelor împrumutate alte taxe solicitate de către
biblioteca de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul)

•

Taxe pentru întârziere la restituirea publicaţiilor împrumutate:

0,05 RON/ exemplar/ zi aplicat gradual, până se ajunge la suma ce reprezintă 50% din
valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
•

Recuperarea publicaţiilor pierdute sau deteriorate se va face conform Ordonanței nr. 26
din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
dupa cum urmeaza: ”Art.37 (2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale
comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente
identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea
coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori
faţă de preţul astfel calculat." si a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4626
din 21 iulie 2005 privind aprobarea “Metodologiei de recuperare a documentelor
pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de
restituire a publicaţiilor împrumutate”, care precizeaza urmatoarele:
o

„ART. 6
In cazul documentelor uzuale, bunuri culturale comune, se recupereaza un
exemplar identic cu cel pierdut sau distrus ori o editie noua a aceluiasi document
sau se achita valoarea de inventar a documentului, actualizata cu aplicarea
coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1 - 5
ori fata de pretul astfel calculat.
ART. 7
In cazul documentelor bunuri culturale comune, din care biblioteca detine un
singur exemplar, recuperarea se face ca si pentru documentele uzuale, dar sumele
vor fi calculate, dupa caz, la tarif maxim.
ART. 8
Documentele rare (carti de patrimoniu, editii bibliofile, editii princeps, carti cu
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autograf, manuscrise de orice fel, harti, stampe, carti postale) se recupereaza
fizic, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, se recupereaza valoric, la
pretul pietei, plus o suma de minimum 10% din cost, pe baza hotararii Comisiei
Nationale a Bibliotecilor.
ART. 9
Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub
orice alta forma, utilizatorii vor suporta cheltuielile de reconditionare si de
reintegrare in circuitul bibliotecii a documentelor respective.”
o

•

•

Coeficienţii de inflaţie şi modelul de calcul se găsesc în „Anexa2 – Modul de
actualizare a valorii de inventar a documentelor prin aplicarea indicelui de
inflaţie actualizat la zi”

Cercetarea documentară (bibliografii şi sinteze documentare):
- beneficiari externi 3 RON/ 10 semnalări
- beneficiari persoane fizice / instituţii din străinătate 5 $ / 10 semnalări
Propunerile de mai sus sunt în conformitate cu: Metodologia de aplicare a Ordonanţei
Guvernului României nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a
bibliotecilor din învăţământ; HG 1109/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor, a OG nr.
55/1990 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale,
Legea nr. 334 din 31 mai 2002 republicată si Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării
nr. 4626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea “Metodologiei de recuperare a documentelor
pierdute, distruse ori deteriorate şi de tratarea serviciilor şi a nerespectării termenelor de
restituire a publicaţiilor împrumutate”

Propunerile au drept scop:
•
•

recuperarea publicaţiilor la termen, fără a mai fi blocate de beneficiari
o mai bună circulaţie a publicaţiilor, pentru toate categoriile de beneficiari

•

realizarea unui fond de susţinere a bibliotecii în vederea asigurării bunei desfăşurări a
activităţii permanente cu cititorii .

Sumele corespunzătoare tarifelor se vor încasa pe bază de dispoziţie de plată de către
bibliotecarele:
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o
o

la Sediul central Bibliotecii: Silvia Soare;
la Filiala de Ştiinţe Economice şi Umaniste: Dicu Viorica,

o

la Biblioteca Facultății de Medicină: Baștiurea Doina și Orheanu Elena

şi vor fi depuse la Caseria Universităţii, pe bază de borderou.
Toate aceste sume vor fi utilizate, conform legislaţiei în vigoare, pentru dezvoltarea colecţiilor
sau pentru cheltuielile materiale ale bibliotecii.

Şef Serviciu Bibliotecă,
Mioara Voncilă
Am luat la cunoştinţă:
Bibliotecar Silvia Soare………………….
Bibliotecar Dorina Năstase………………
Bibliotecar Corina Sava………………….
Bibliotecar Alexa Mariana……………….
Bibliotecar Viorica Dicu…………………
Bibliotecar Liliana Onea…………………
Bibliotecar Elena Orheanu……………….
Bibliotecar Doina Baştiurea……………….
Bibliotecar Anca Grigorov……………….
Bibliotecar Lenuţa Iconaru……………….
Bibliotecar Dobriţa Cană………………….

