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ANEXA 1 

 

TARIFE CARE SE APLICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 
pentru serviciile efectuate de Biblioteca Centrală Universitară „CAROL I” 

în conformitate cu Legea nr. 205 din 20 aprilie 2001 

 

PERMIS DE ACCES / VIZE ANUALE 

Categoria de utilizator Serviciul oferit Tarif 

Cadre didactice, cercetători și 
doctoranzi din învățământul 

universitar și cadre didactice din 
învățământul preuniversitar din 

instituțiile de învățământ de 
stat și particular din București* 

Eliberare  permis  de acces pentru servicii de lectură 
în toate bibliotecile din rețeaua BCU 

30 Iei/an 

Studenți din instituțiile de 
învățământ superior particular 

din București 

Viză anuală a permisului 15 lei 

Cadre didactice, cercetători și 
doctoranzi din învățământul  

superior și cadre didactice din 
învățământul preuniversitar, 

din instituțiile de învățământ de 
stat și particular din țară și din 

străinătate 

 
 
 
 

Eliberare  permis  de acces pentru servicii de lectură 
în toate bibliotecile din rețeaua BCU 

 
 
 

 
 

1 lună/10 lei** 

6 luni/15 lei*** 

 

 
Studenți din instituțiile de 

învățământ superior particular 
din țară și studenți din 

străinătate 

Studenți din instituțiile de 
învățământ superior de stat din 

București* 

Eliberare și vizare anuală permis  de acces pentru 
servicii de lectură în toate bibliotecile din rețeaua 

BCU 

 
Gratuit  

 

Studenți din instituțiile de 
învățământ superior de stat din 

țară**** 

Eliberare  permis  de acces pentru servicii de lectură 
în toate bibliotecile din rețeaua BCU 

Gratuit 

Studenţi  cu  burse  sociale, 
studenţi străini  cuprinşi în      

programe educaţionale    
(Socrates, Erasmus etc.)* 

Eliberare și vizare anuală permis  de acces pentru 
servicii de lectură în toate bibliotecile din rețeaua BCU 

Gratuit 

 
Elevi de liceu 

Eliberare  permis  de acces pentru servicii de lectură în 
toate bibliotecile din rețeaua BCU 

1 lună/10 lei** 

6 luni/15 lei*** 

               

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” 
Str. Boteanu nr. 1,  Sector 1, Cod 010027, Bucureşti 
ISIL:  RO-B-0192 
Tel./ fax: + 4021 312 01 08                     www.bcub.ro  
 

http://www.bcub.ro/


2 
 

Elevi olimpici, angajați ai 
Ministerului Educației, bibliotecari, 

cadre didactice pensionate, 
persoane cu dizabilități 

Eliberare  și vizare anuală permis  de acces pentru 
servicii de lectură în toate bibliotecile din rețeaua BCU 

Gratuit 

Specialişti din diferite ramuri 
ale economiei naţionale 

 
Alte categorii socio-

profesionale: pensionari,  
şomeri, persoane  fără loc de 

muncă etc. 

 

Eliberare permis de acces pentru servicii de lectură în 

toate bibliotecile din reţeaua BCU 

 

 

1 lună/20 lei** 

6 luni/30 lei*** 

Toate categoriile de utilizatori Eliberare permis de acces pentru servicii de lectură în 

toate bibliotecile din reţeaua BCU 

1 zi/5 lei 

*Cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii și studenții Universității din București beneficiază și de servicii 
de împrumut de la biblioteca de profil. 

**Fără fotografie. 

***Cu fotografie. 

****Studenții din instituțiile de învățământ superior de stat din țară pot opta pentru eliberarea unui 
permis cu valabilitate de 1 lună, 6 luni sau 1 an. 

 

 

ÎMPRUMUT 

Studenți, cadre didactice, 
cercetători și doctoranzi de la 
Universitatea din București și 
din instituțiile de învățământ 
superior de stat din Capitală 

Împrumut interbibliotecar 
național 

Taxe poștale 

Împrumut interbibliotecar 
internațional 

Taxe de împrumut  
și taxe poștale 

Întârziere publicații împrumutate*) Cf. prevederilor Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 
Pierderea și deteriorarea publicațiilor**) Cf. prevederilor Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 

*)Pentru întârzierea în restituirea publicațiilor împrumutate: 1 leu/volum, pentru fiecare zi de întârziere, 
până la limita de 100 lei. 

**)Utilizatorii restanțieri pierd dreptul de împrumut până la stingerea oricărei obligații restante. 

 
 

ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR INTERNAȚIONAL 
 

Împrumut interbibliotecar 
internațional 

Publicații trimise: 16 euro/volum 

Fotocopii sau copii transmise electronic: 8 euro/articol 

 

BIBLIOGRAFII LA CERERE / CERCETĂRI BIBLIOGRAFICE COMPLEXE  
pentru toate categoriile de utilizatori 

 

Serviciul oferit Tarif 

Selectare şi listare titluri din catalogul online al BCU sau din 
cataloagele online ale altor biblioteci românești 

1 leu/titlu 

Selectare titluri din baze de date științifice, pentru care utilizatorul 
primește și documentele în varianta full-text, în format pdf sau în 
alte formate 

5 lei/titlu+doc sau pdf 

Selectare link-uri active (Internet sau baze de date științifice, fără 
furnizare documentelor full-text) 

2 lei/link 

Cercetare bibliografică complexă 100 lei 
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ALTE SERVICII  
pentru toate categoriile de utilizatori 

Serviciul oferit Tarif 

Închiriere cabinete individuale de studiu***) 12 lei/zi 
50 lei/7 zile consecutive 

80 lei/15 zile consecutive 
150 lei/30 zile consecutive 

Reprografiere documente pentru împrumut interbibliotecar şi / sau 
furnizare de documente 

0,50 lei/pag. A4 

Procesare text de către utilizator Gratuit  

Tipărire la imprimantă alb-negru***)****) 0,50 lei / pag. A4 

Tipărire la imprimantă color***)****) 1 leu/pag. A4 text 
2 lei/pag. A4 imagine 

Copiere date pe CD-ROM sau DVD-ROM puse la dispoziție de 
bibliotecă***) 

4 lei 

Scanare imagini (în limita a 20 pag. simultan) 2 lei/pag. 

Fotografiere digitală 0,50 lei/imagine 

Scanare/fotografiere digitală carte veche/bibliofilă 5 lei/imagine 

Scanare/fotografiere digitală manuscris 10 lei/imagine 

Scanare/fotografiere digitală fotografii, hărți, acte și documente bibliofile 15 lei/imagine 

Furnizare (electronică sau tradițională) de documente la distanţă****)  - 
articole sau scurte extrase din opere 
 

20 lei/20 pag. 
2 lei/pag. (pentru solicitările 

care depășesc 20 pag.) 
+ taxe poștale 

Furnizare electronică de documente la distanţă****)  - articole sau scurte 
extrase din opere, pentru utilizatori din străinătate 
 

6 euro/20 pag. 
0,5 euro/pag. (pentru 

solicitările care depășesc 20 
pag.) 

Cheie casetă de bagaje - în cazul pierderii/deteriorării 25 lei 

Jeton garderobă - în cazul pierderii/deteriorării 10 lei 

Card de acces (magnetic) - în cazul pierderii/deteriorării  30 lei 

Înlocuire permis de acces în bibliotecă, tip card  sau tip legitimație - în 
cazul pierderii/deteriorării*****) 

10 lei/1 lună 
15 lei/6 luni 
30 lei/1 an 

Stagiu de iniţiere în biblioteconomie 500 lei 

***)Tarifele sunt valabile pentru serviciile oferite în Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I”. 

****)Cu respectarea Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare. 

*****)Permisul de acces va avea o valabilitate egală cu perioada cuprinsă între data declarării pierderii 
sau a constatării deteriorării și până la data la care permisul inițial era valabil (numai în cazul permiselor 
de tip card). În cazul permiselor tip legitimație termenul de valabilitate se calculează la fel ca în cazul 
emiterii unui nou permis. 

 

 

 

Aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Bibliotecii Centrale Universitare 

„Carol I” 

din data de 03.03.2022 

 


