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privind tarifele practicate la Biblioteca CU UBB Reşiţa 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca nr. 12 184/4.10.2021 privind tarifele practicate la Biblioteca 

CU UBB Reşiţa, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi patrimoniu, 

În temeiul art. 180 lit. h) şi art. 148 alin.(1) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă online la data de 18 octombrie 2021, 

hotărăste: 
' 

Art. 1. Se aprobă categoriile de tarife administrative care vor fi practicate la Biblioteca CU 

UBB Reşiţa în anul universitar 2021-2022, în forma anexată prezentei hotărâri. 

Art. 2. Tarifele intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2021. 

Preşedinte 

Prof. u · . 

Secretar 



Anexa la HS nr. 137/18.10.2021 

Tarife pentru eliberarea/vizarea permiselor de bibliotecă 2021-2022 

Categorii Drepturi Eliberare Viza Modul 
permis anuală eliberării 

Studenţi Servicii de împrumut 40 lei 10 lei Ghişeu 

(licenţă, masterat) la domiciliu bibliotecă 

Cadre didactice Servicii de împrumut 40 lei - Ghişeu 

la domiciliu bibliotecă 

Personalul bibliotecii Servicii de împrumut - - Ghişeu 

la domiciliu bibliotecă 

Alte categorii Servicii de împrumut 40 lei 10 lei Ghişeu 

(doctoranzi, la domiciliu bibliotecă 

cercetători) 

Toate categoriile de Permis duplicat Pretul unui Ghişeu 
' 

utilizatori permis nou bibliotecă 

Tarife penalizări nerespectare termen împrumut 2021-2022 

În caz de nerespectare a termenului de împrumut, utilizatorul este obligat la plata unei 
penalizări zilnice stabilită de Bibliotecă în funcţie de numărul de documente împrumutate 
şi de numărul de zile întârziere. Cuantumul acesteia pentru un document şi pentru o zi 
de întârziere este stabilit la începutul fiecărui an universitar. 

1. Cărţi cu un număr mare de volume : 1leu/zi/volum 
2. Cărţi cu un număr mic de volume : 5 lei/zi/volum 

Modul de calcul al valorii de inventar actualizate pentru o publicaţie pierdută 

În cazul documentelor, din colecţiile bibliotecii, pierdute/distruse de utilizatori sau 
găsite lipsă la inventar se recuperează valoric prin: 

Achitarea valorii de inventar actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi 
(pe baza datelor Institutului National de Statistică), la care se adaugă o sumă 
echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat, cu aprobarea scrisă a 
bibliotecarului, dacă se apreciază că recuperarea valorică este mai eficientă pentru 
dezvoltarea colecţiilor; penalizarea de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat se va 
stabili luând în considerare cel puţin următoarele criterii: 



• Valoarea informaţională sau literar-artistică a documentului; 
• Numărul de exemplare per titlu existent în fondurile bibliotecii; 
• Gradul de uzură fizică/morală a documentului; 
• Caracterul intenţiona! sau de recidivă a faptei utilizatorului; 
• Gradul estimat de circulaţie a documentului. 

Calcularea valorii de inventar actualizate a unei publicaţii se face după următoarea 
formulă de calcul (conform art. 67, pct. 2 din Ordonanţa 26 din 26 ianuarie 2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002): 

[valoarea de inventar x indice preţ de consum x (indice de multiplicare + 1) ]/100 
în care: 

Valoarea de inventar reprezintă preţul documentului înregistrat în registrul de 
inventar; 
Indice preţ de consum reprezintă produsul indicilor din anul următor apariţiei 
documentului până la anul de referinţă; 
Indice de multiplicare reprezintă valoarea de penalizare şi este cuprins între 1 şi 5. 


