TARIFE PENTRU SERVICIILE CONTRA COST OFERITE
UTILIZATORILOR DE CĂTRE BIBLIOTECĂ

2018-2019

Aprobate în Şedinţa Consiliul de Administraţie BCU „Lucian Blaga” din data de 27.09.2018
stabilite în conformitate cu Legea nr. 205/20 aprilie 2001 şi Legea 344/2009

Tipul de serviciu

Preţul /U.M

Locul prestării serviciului

Utilizarea aparatului
foto/scannerului propriu (numai
pentru ziare)
Cartele pentru fotocopiator

30 lei/zi
100 lei/lună

Ghişeul de permise sau
Caseria bibliotecii

5 lei - 40 pagini
10 lei - 80 pagini

Înfoliere tip legitimaţie
Înfoliere format A4
Înfoliere cu folia clientului
Inscripţionare CD/DVD
Reproduceri canon

2
5
1
5
1

Ghişeul de permise- sediul
central, Bibliotecile: FSEGA,
Istorie Modernă, Filologie,
Matematică.
Ghişeul de permise sau
bibliotecile filiale

Pierderea cheii de la
garderobă/dulăpioare
Pierderea numărului de loc

10 lei

lei
lei
leu
lei
leu

Laborator de Multiplicare,
Micrografiere şi Digitizarea
publicaţiilor
Ghişeul de permise sau
Caseria bibliotecii

10 lei
Bibliografii

Bibliografii la cerere (din bazele de
date abonate de BCU sau resurse
proprii)

Cercetare bibliografică (din bazele
de date abonate de BCU sau
resurse proprii)

Salvate pe CD
1 leu/titlu +preţul CD-ului
Salvate pe stick
1 leu/titlu
Listate
1 leu/titlu+ preţul listării
Salvate pe CD
10 lei/titlu +preţul CD-ului
Salvate pe stick
10 lei/titlu
Listată
10 lei/titlu+ preţul listării

Departamentul
Documentare-Informare
bibliografică.

Împrumut interbibliotecar/Livrare de documente
Împrumut interbibliotecar intern

Împrumut interbibliotecar
internaţional
Livrare de documente (Document
delivery) intern
Livrare de documente (Document
delivery) internaţional

5 lei/titlu - pentru utilizatorii cu permis de
BCU
5 lei pentru biblioteci beneficiare cu
excepţia bibliotecilor universitare
Minimum 8 euro (1 voucher IFLA)+ taxe
poştale
Fotocopiere (xeroxare) 0,50 lei /A4 faţă verso + taxe poştale
Scanare 2 lei/pag + 5 lei taxă de expediere
Fotocopiere (xeroxare)
0,15 euro /A4 faţă - verso + taxe poştale
Scanare:
0,50Euro/pag, minimum 8 euro sau ½
voucher IFLA

Biroul de Împrumut
Interbibliotecar
Et.II.
Sediul central

Închiriere sală de conferinţe*
Închirierea sălii de conferinţe „I
Muşlea”

Scanare

200 de lei/ oră cu sonorizare şi echipament
tehnic
Excepţie – lansările de carte, conferinţe şi
seminarii ştiinţifice
ale unor asociaţii şi
societăţi civile**

Vezi
tarife
de
scanare
http://www.bcucluj.ro/ro/informatii/tarife

Secretariatul bibliotecii (pe
bază de programare)

Laboratorul de digitizare

** Conferinţele şi seminariile ştiinţifice care folosesc afişe, bannere cu reclame comerciale vor achita 50%
din preţul standard.
Taxele pentru realizarea de bibliografii la cerere, ILL, serviciile de scanare şi închirierea sălii de conferinţă
pot fi achitate fie la Caseria instituţiei (Contabilitate, clădirea centrală BCU Cluj) fie într-unul din
următoarele conturi:
Moneda LEI: Cont deschis la Trezoreria Mun. Cluj, cod fiscal 5105695, Cod IBAN:
RO34TREZ21620E335000XXXX (pentru toate serviciile cu excep ia închirierii Sălii de conferin e “I.
Mu lea“)
Cont deschis la Trezoreria Mun. Cluj, cod fiscal 5105695, Cod IBAN: RO46TREZ21620E300530XXXX
(pentru închirierea Sălii de conferin e “I. Mu lea“)
Moneda EURO: cont deschis la Banca Transilvania -sucursala Cluj, str. George Baritiu, nr.8, 400027,ClujNapoca, cont C13EURCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, cod IBAN RO58BTRLEURCRT0449437901
Moneda USD: cont deschis la Banca Transilvania -sucursala Cluj, str. George Baritiu, nr.8, 400027,ClujNapoca, cont C13USDCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, cod IBAN RO62BTRLUSDCRTCRT0449437901

