
Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 301/30.09.2020 
 

Taxe pentru serviciile de interes judeţean prestate de Biblioteca Judeţeană 
,,Alexandru D. Xenopol”Arad în anul 2021 

 
Nr. 
crt. 

SPECIFICARE TAXĂ LEI  

A. CONTRAVALOARE TIPIZATE PT. ÎNSCRIERE 
LA BIBLIOTECĂ 

 

1. Abonament (card de utilizator)/an  10,00 

2. Abonament (card de utilizator)/semestru 5,00 

3. Acces pentru o zi la serviciile bibliotecii 2,00 

4. Abonament (card de utilizator)/an pentru studenţi, elevi peste 14 ani, 
pensionari cu pensii peste 1.500 lei, casnice, începând cu al doilea membru 

din familie înscris la bibliotecă  

5,00 

5. Copii sub 14 ani, pensionari cu pensii sub 1.500 lei, şomeri, veterani, 
revoluţionari, persoane cu handicap, persoane în situaţii deosebite - gratuit 

 
- 

B. Servicii  

1. Contravaloare copii xerox alb-negru: 
A4/pagină 

A4/faţă -verso 
A3/pagină 

A3/faţă-verso 
Reduceri 50% pentru elevi şi studenţi 

 
0,50 
1,00 
0,75 
1,50 

2.  Contravaloare copii xerox color:  
A4/pagină  

A4/faţă-verso 
A3/pagină 

A3/faţă-verso 

 
2,00 
3,00 
3,50 
5,00 

3. Scanare/Pagină 
Scanare faţă-verso 

2,50 
5,00 

4. Contravaloare copii xerox alb-negru:  
Carte fond documentar până la 1950 

A4/pagină 
A4/faţă -verso 

A3/pagină 
A3/faţă-verso 

 
 

0,80 
1,60 
1,00 
2,00 

5. Contravaloare copii xerox color:  
Carte fond documentar până la 1950 

A4/pagină 
A4/faţă -verso 

A3/pagină 
A3/faţă-verso 

 
 

2,00 
4,00 
3,50 
6,00 

6. Listări documente alb-negru 
A4/pagină 

A4/faţă-verso 
A3/pagină 

A3/faţă-verso 

 
0,50 
1,00 
0,75 
1,50 

7. Listări documente color 
A4/pagină 

A4/faţă-verso 
A3/pagină 

A3/faţă-verso 

 
2,00 
3,00 
3,50 
5,00 

8. Fotografiere şi trecere pe suport digital documente colecţii speciale 
(până la 1950)/pagină 

 
5,00 

9. Fotografiere şi trecere pe suport digital documente curente  
(de la 1950)/pagină 

 
3,00 

10. Copiere pe suport digital în format jpg a periodicelor digitizate/pagină 1,00 
 

11. Bibliografii la cerere, în funcţie de complexitate    50,00-100,00 



12. Împrumut interbibliotecar/document de bibliotecă (ub) 20,00 

13. Traduceri ale unor documente de bibliotecă din limbile maghiară, engleză, 
franceză, germană în limba română/pagină A4 

 
 

50,00 

14. Închirieri de spaţii pentru conferinţe sau expoziţii/oră 20,00 

15. Acces internet gratuit pentru abonaţi ( 9 posturi ) - 

16. Închiriere sala Astra (fostă Concordia) 
fără folosirea tehnicilor din dotarea sălii pentru activităţi cultural educative 

 
40,00  
lei/oră 

17. Închiriere sala Astra (fostă Concordia) 
cu folosirea tehnicilor din dotarea sălii pentru activităţi cultural educative 

 
80,00  
lei/oră 

18. Închiriere grădina de lectură  
fără scaune şi mobilier de grădină 

50,00  
lei/oră 

 19.1 Închiriere grădina de lectură  
cu scaune şi mobilier de grădină 

100,00  
lei/oră 

C. Sancţiuni  

1. Pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate: la 
10 zile de la depăşirea termenului limită se va percepe o penalizare/zi de 

întârziere 

 
 

0,50 

2. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă 

împrumutate se sancţionează prin: 

 

a.  Înlocuirea cu un document identic; 

 

b.  Achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea 
coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu pănâ 
la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. 

 
 
 

 
- 
 

Valoarea 
reactualizată 

după formula: 
Valoarea de 

inventar x Indice 
preţ de consum x 

(Indice de 
multiplicare + un 
coeficient între  
1-5 stabilit în 

funcţie de 
valoarea u.b.-ului 

care suportă 
penalizarea)/100. 

 

3. Pierderea şi înlocuirea cardului de utilizator 10,00 

 


