Tarife pentru serviciile prestate de
Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman" Constanţa
conform Hotărârii nr. 10/29.01.2018 a Consiliului Județean Constanța
Nr.
Tarif
Denumirea operaţiunii
crt.
-lei1. Taxă înscriere utilizatori
- preşcolari, elevi ciclul primar/gimnaziu, şomeri şi pensionari, pe baza
5,00 lei/pers./an
carnetului de elev, talon pensie, carnet şomer
- elevi liceu şi studenţi, pe baza carnetului de elev/student
10,00 lei/pers./an
- salariaţi şi alte categorii
20,00 lei/pers./an
0,50 lei/zi întârziere
2. Penalizare pentru întârzierea returnării documentelor
13,50 lei/volum
3. Legare carte deteriorată de utilizatori
4. Prestări servicii xerox
- format A4, faţă
0,30 lei/pag.
- format A4, faţă-verso
0,60 lei/pag.
- format A3, faţă
0,60 lei/pag.
- formar A3, faţă - verso
0,80 lei/pag.
300,00 lei/oră
5. Taxă închiriere temporară sală aulă, cu asigurarea sonorizării
6. Inscripţionare informaţii din bazele de date ale bibliotecii şi din Internet, pe CD / DVD / stick
- cu CD/DVD-ul personal
2 lei
- cu CD/DVD-ul instituţiei
3 lei
7. Imprimare informaţii din bazele de date ale bibliotecii şi din Internet, pe
0,20 lei/pag.
suport de hârtie:
Suport
Suport
8. Inscripţionare legislaţie, pe CD / DVD / stick
electronic electronic
personal bibliotecă
1 - 5 legi
4 lei
5 lei
6 - 10 legi
9 lei
10 lei
11 - 15 legi
14 lei
15 lei
16 - 20 legi
19 lei
20 lei
21 - 25 legi
24 lei
25 lei
26 - 30 legi
29 lei
30 lei
31 - 35 legi
34 lei
35 lei
36 - 40 legi
39 lei
40 lei
41 - 45 legi
44 lei
45 lei
46 - 50 legi
49 lei
50 lei
9. Fotocopie documente cu camera digitală (până la 50 pag. din fiecare
5 lei/zi.
document)
10. Scanare microfilme, la care se adaugă tariful pentru imprimare pe hârtie sau inscripţionare pe CD
- până la 10 imagini - gratuit (se achită numai tarifele menţionate)
3 lei
- peste 10 imagini, în secvenţe de până la 10 imagini
6 lei/secvenţă
- prelucrare imagini scanate
10 lei/secvenţă
11. Împrumut inter-bibliotecar
15 lei/comandă/
solicitare
12. Referinţe bibliografice care rămân în posesia solicitantului, la care se adaugă tariful pentru imprimare pe hârtie
(cerinţă: Font Time New roman 12, la 1,5 rânduri) sau inscripţionare pe CD / DVD / stick sau e-mail
- bibliografii simple (titlu publicaţie, date de apariţie, cotă)
- bibliografii analitice

0,5 lei/pag
1 leu/pag

