CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

Anexa nr. 2 la HCJ Sibiu nr. 57/ 2018

Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu
Tarifele pentru activităţi şi servicii ale Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu pentru anul 2018
Nr. crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Denumire serviciu
Eliberarea Permisului de intrare (o dată la 2 ani) –
(lei/ permis)
- pentru adulţi
- pentru utilizatorii care fac parte din categoria
“copii şi tineret”
- pentru situaţii de re-emitere a permisului (pe
motive de pierdere, furt etc.)
- “copii şi tineret”
- celelalte categorii de utilizatori
Sunt scutiţi de plata permisului (prima emitere)
următoarele categorii de utilizatori:
- personalul din instituţiile subordonate
Consiliului Judeţean Sibiu
- membrii de familie ai angajaţilor Bibliotecii
ASTRA Sibiu
- pensionari şi şomeri
- persoane cu nevoi speciale (persoane cu
deficienţe de văz şi auz, cu handicap locomotor)
beneficiari ai Legii 448/ 2006
Eliberarea Permisului de intrare pe termen scurt (o
lună) - lei/ legitimaţie
Împrumutul
publicaţiilor
peste
prevederile
Regulamentului de împrumut
- (lei/ titlu/ zi)
- pentru adulţi
- pentru copii
Înştiinţare poştală de returnare a publicaţiilor
Întârziere returnare publicaţii (lei/ titlu/ zi)
Elaborarea de liste bibliografice la cerere, care rămân
la solicitant
- pentru elevi, studenţi, şomeri şi pensionari
(lei/ titlu)
- pentru alte categorii de cititori (lei/ titlu)
Scanare informaţie din patrimoniul instituţie (lei/
pagină)
- format A4 (sau mai mici)
- format A3
- format A2
Pe PLOTER :
- format A0 – dimensiune 841 mm (lei/metru liniar);
scanare alb – negru
scanare color
- format A1 – dimensiune 594 mm (lei/metru liniar);
scanare alb – negru
scanare color

Tarif propus ptr
anul 2018(lei)
11,00
5,50

8,50
16,50

5,50

0,55
0,30
3,50
1,10
0,45
0,80

0,35
0,75
1,10

5,00
8,00
4,00
6,00

Nr. crt.

Denumire serviciu
- format A2 – dimensiune 420 mm (lei/metru liniar);
scanare alb – negru
scanare color
- format A3 – dimensiune 297 mm (lei/metru liniar);
scanare alb – negru
scanare color

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Copii xerox după documentele existente în colecţiile
insituţiei (lei/ pagină)
- format A0
- format A1
- format A2
- format A3
- format A4
Imprimarea informaţiei din bazele de date ale
instituţiei pe suport hârtie (lei/ pagină)
- format A4
- format A3
- format A0
- format A1
- format A2
Salvare pe stik USB a informaţiilor din aplicaţia
LexExpert (lei/ act normativ)
Servicii tipografie
- tarife conform Decontului justificativ de
cheltuieli, în funcţie de numărul de pagini,
policromie, tiraj.
Expl.:
1. Carte, format A4, hârtie 80 gr./ mp., interior negru
(text), nr. pagini 100, coperta exterioară policromie,
legătură termoclei, tiraj 100 exemplare – 15,00 lei/
exemplar.
2. Carte, format A5, hârtie 80 gr./ mp., interior negru
(text), nr. pagini 100, coperta exterioară policromie,
legătură termoclei, tiraj 100 exemplare – 10,00 lei/
exemplar.
3. Pliante, format A4, hârtie 80 gr./ mp., policromie, 2
falţuri, tiraj 100 exemplare – 2,50 lei/ exemplar
4.Revistă, format A4, hârtie 80 gr./ mp., interior full
color, nr. pagini 20, coperta exterioară policromie,
capsare, tiraj 100 exemplare – 9,00 lei/ exemplar.
Servicii legătorie
- legare termoclei (lei/ volum)
- legare cu spirală (lei/ volum)
- laminare (lei/ filă)
- format A4
- format A3
Utilizare aparat foto (pentru fotografiere publicaţii) –
(lei/ zi)
Vânzare producţie editorială proprie

Tarif propus ptr
anul 2018(lei)
3,00
5,00
2,00
3,75

Conform
decontului
justificativ
0,75
0,35

0,35
0,75
Conform
decontului
justificativ
1,10

5,00
6,00
3,00
4,00
10,00

Nr. crt.

15.

Tarif propus ptr
anul 2018(lei)

Denumire serviciu
- cărţi, reviste, pliante – conform Decontului
justificativ de cheltuieli
- DVD, CD
Închirieri spaţii pentru reuniuni ştiinţifice,
simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri şi alte
activităţi cultural-ştiinţifice:
- Sala festivă, Corp A (lei/ oră)1
- Spaţiu multifuncţional, parter, Corp B (lei/ oră) 1
- Sala de Consiliu, Etaj I, Corp B (lei/ oră)2
- Cabinete individuale de studiu, Etaj IV, Corp B (lei/
zi)
- Sala de lectură, Corp B, etaj V (lei/ oră) 1
- Terasa, Corp B, etaj V, (lei/ oră) 2
La cele de mai sus se adaugă un tarif în funcţie de
aparatura pusă la dispoziţie.
- videoproiector
- staţie amplificare
- laptop
- flipchart
- telescop MEADE

15,00

170,00
170,00
120,00
15,00
170,00
120,00

9,00
10,00
11,00
3,50
55,00

Sunt scutite de plata acestor taxe manifestările
organizate de către instituţiile subordonate Consiliului
Judeţean Sibiu, sau cele organizate în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
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