ANEXA 5

Lista de tarife administrative pentru serviciile oferite de
Biblioteca Universităţii din Craiova, în anul universitar 2021/2022

Nr.
crt.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Serviciul oferit
Eliberarea documentelor de acces în bibliotecă:
a. pentru studenţi (inclusiv masteranzii şi doctoranzii la zi ai
Universităţii din Craiova)
b. pentru angajaţii Universităţii din Craiova
c. pentru utilizatori externi (alte categorii decât cele menţionate la
punctele a. şi b.)
d. pentru pensionari
Observaţie: categoriile de utilizatori c) şi d) beneficiază de împrumut
doar la sala de lectură
Eliberare permis ocazional valabil doar pentru servicii de lectură în
sală:
valabil 1-7 zile
valabil 30 zile
Eliberare permis duplicat, pentru toate categoriile de utilizatori
Acces Internet pentru utilizatorii înscrişi la bibliotecă
Prelucrarea de către utilizatori a informaţiei downloadate cu
software-ul licenţiat de care dispune biblioteca
Printare pagina
Fotocopiere documente
Scanare şi printare
Scanare şi copiere date pe suportul utilizatorului
Copiere dale pe suportul utilizatorului (de către bibliotecar după
scanare antivirus): memory stick
Recuperarea contravalorii de înlocuire a publicaţiilor pierdute sau
deteriorate de către cititori
Penalizare pentru nerespectarca termenului de restituire a publicaţiilor
împrumutate / volum
Elaborarea de bibliografii şi cercetări bibliografice la cerere (de către
utilizatori externi) prin selectarea titlurilor:
a. din catalogul on-line al Bibliotecii Universităţii din Craiova
b. din catalogul on-line al altor biblioteci
c. din baze de date comerciale
Împrumut interbibliotecar naţional
- servicii de bibliotecă (ambalare, prezentare la oficiul poştal)
- taxe poştale
- servicii de fotocopiere prin ILL

Tarif

inclus în taxa înmatriculare
(10,00 lei /an de studiu)
20,00 lei
30,00 lei
gratuit

3,00 lei
5,00 lei
5,00 lei
gratuit
gratuit
0,20 lei / A4
0,20 lei / pagină
0,30 lei / faţă-verso
0,70 lei / expunerea
0,50 lei / expunerea
gratuit
conform legislaţiei în vigoare
0,5 lei/zi

0,10 lei/titlu
0,15 lei/titlu
0,30 lei/titlu
5.00 lei / pachet
conform chitanţei de poştă
conform tarifului xerox +
2,5 lei tarif poștal ramburs

