ANEXA 2

CATEGORII DE SERVICII/ACTIVITĂTI
9

prestate de Biblioteca Academiei Române în temeiul Legii nr. 539/2001

Categorie
1. Servicii specifice:
1.1 Reproduceri fotografice, alb-negru*

Tarif minim - EUR -

0,7 - 2 EUR/copie, funcţie de formatul
solicitat (6 x 9 - 30 x 40)
1.2 Reproduceri alb-negru, tip "xerox"* 0,1 - 0,2 EUR/copie, funcţie de formatul
solicitat (A4 sau A3) şi de numărul de pagini
0 , 5 - 2 EUR/piesă, funcţie de numărul de
1.3 Microfilme*
cadre (100 - 600)
0,3 - 1,5 EUR/piesă, funcţie de numărul de
1.4 Microfilm duplicat*
cadre (100 - 600)
Imagini digitale pentru CD-ROM şi 0,5 EUR/imagine
Imagini digitale pentru transmitere
documente la distantă*
1.6 Imagini digitale pe hârtie, alb-negru 0,8 sau 1,5 EUR/imagine alb-negru, format
A4, respectiv A3
sau color
1 sau 2 EUR/imagine color, format A4,
respectiv A3
1.7 Drept de reproducere şi difuzare**
- fotografiere
1,6 EUR/piesă (filă)
- filmare
1 EUR/piesă (filă)
1 7 - 3 2 EUR/piesă (filă), funcţie de tipul
- difuzare
documentului, tiraj şi aria de difuzare
1.8 Elaborare de studii, bibliografii,
tarif negociabil, pe bază de comandă,
proiecte culturale şi de cercetarecontract şi deviz antecalcul
dezvoltare, expertize şi alte prestări
de servicii pe teme specifice
1.9 Accesare baze de date interne şi
1,25 EUR/oră INTERNET
internaţionale
1.10 Alte servicii, la cerere
tarif negociabil
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2. Tarife pentru eliberarea permiselor de acces la Bibliotecă :
2.1 Membrii Academiei Române și utilizatorii din afara Academiei Române:
100 lei/an

2.2 Reducere 50% pentru:
Pensionari-50 lei/an( dacă nu sunt membri ai Academiei)

2.3 Gratuit pentru:
Cercetătorii Institutelor Academiei Române
Cercetătorii aflați în deplasare în schimb de experiență la instituția noastră
Pensionarii Bibliotecii Academiei Române
Studenți, masteranzi, doctoranzi

3. Împrumutul Internaţional. Taxele să fie valabile pentru orice solicitant, mai
puţin membrii Academiei:
3.1 - echivalentul a 8 EURO pentru o carte;
3.2 - echivalentul a 4 EURO pentru un articol
Pentru împrumutul solicitat de partenerii din străinătate, propunem următoarele :
3.3 - la împrumutarea unei cărţi ………………………….....1 Full Voucher
3.4 - pentru expedierea unui articol de până la 10 pagini …..1 Half Voucher sau 5
C.R.I.
3.5 - pentru expedierea unui articol mai mare de 10 pagini factura să fie stabilită în
funcţie de numărul paginilor fotocopiate

2

