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Listă de tarife administrative
pentru serviciile oferite de Biblioteca UniversităŃii din
Craiova în anul universitar 2010-2011
Serviciul oferit
Eliberarea documentelor de acces în bibliotecă:
a) pentru studenŃi (inclusiv masteranzii şi doctoranzii la zi ai UniversităŃii
din Craiova)
b) pentru angajaŃii UniversităŃii din Craiova
c) pentru utilizatori externi (alte categorii decât cele menŃionate la
punctele a) şi b))
d) pentru pensionari
ObservaŃie: categoriile de utilizatori c), d) beneficiază de împrumut doar la
sala de lectură
Eliberare permis ocazional valabil doar pentru servicii de lectură în sală:
a. valabil 1-7 zile
b. valabil 30 zile
Eliberare permis duplicat

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

3,00 lei
5,00 lei
egal cu tariful de înscriere
al respectivei categorii de
utilizator

Acces Internet pentru utilizatorii înscrişi la bibliotecă

gratuit

Prelucrarea de către utilizatori a informaŃiei downloadate cu software-ul
licenŃiat de care dispune biblioteca

gratuit

Printare
Fotocopiere documente
Scanare
Copiere date pe suportul utilizatorului (de către bibliotecar după scanare
antivirus): memory stick
Recuperarea contravalorii de înlocuire a publicaŃiilor pierdute sau deteriorate
decătre cititori
Penalizare pentru nerespectarea termenului de restituire a publicaŃiilor
împrumutate / volum

0,2 lei / A4
0,15 lei / pagină
0,20 lei / faŃă-verso
1 leu / expunerea
gratuit
conform legislaŃiei în
vigoare
0,5 lei / zi

Elaborarea de bibliografii la cerere prin selectarea titlurilor:
a. din catalogul online al Bibliotecii UniversităŃii din Craiova
b. din catalogul online al altor biblioteci
c. din baze de date comerciale

0,10 lei / titlu
0,15 lei / titlu
0,30 lei / titlu

Tarif pentru realizarea unor cercetări bibliografice prin consultarea bazelor de
date din Ńară şi străinătate pe Internet în funcŃie de timpul folosit pentru
realizarea activităŃii.

10,00 lei / oră

Tarif pentru servicii speciale de procesare a informaŃiei: import-export de
date, dezvoltarea de aplicaŃii pe baza unor programe de calculator,
tehnoredactare computerizată, proiectare şi creare de home-page în funcŃie de
timpul folosit pentru realizarea activităŃii
Realizarea unor lucrări apărute în volum (sinteze, bibliografii complexe)
Realizarea de traduceri efectuate la cererea utilizatorilor
Împrumut interbibliotecar naŃional
- servicii de bibliotecă (ambalare, preyentare la oficiul poştal)
- taxe poştale
- servicii de fotocopiere prin ILL
Închirieri de spaŃii pentru conferinŃe, simpozione, colocvii, expoziŃii pentru
solicitări din afara UniversităŃii

Director,
lect.univ.dr. Coşoveanu Mihai

20, 00 lei / oră
1,5 euro / pagină
3 euro / pagină
5,00 lei/pachet
conform chitanŃei de poştă
conform tarifului xerox +
2,5lei tarif poştal ramburs
3 euro / m2

