UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Anexa 3 la HS nr. 38/19.6.2014

TAXE PENTRU SERVICII PRESTATE
în anul universitar 2014 - 2015
ELIBERĂRI ACTE DE STUDII
Duplicat diplomă licenţă, inginer, absolvire
Duplicat diplomă de doctor
Duplicat anexe diplome (certificate)
Certificate grade didactice şi definitivat
Certificat de pregătire pedagogică pentru absolvenţii
programului postuniversitar
Certificat perfecţionare, formare continuă, diploma de
specializare postuniversitară, diploma postuniv.de specializare
Duplicat certificate, diplome postuniversitare
Acte în regim de urgenţă
Programe analitice
Foaie matricolă itinerantă pentru foşti studenţi
Adeverinţă echivalare vechime
Adeverinţă atestare acte de studii, echivalare, definitivat,
grade didactice
Eliberări acte de studii, cu procură
Copii confirmate după diplomă/anexă la diplomă
Atestate Departamentul de Formare Continuă şi Transfer
Tehnologic
Duplicat atestate

200 lei
200 lei
150 lei
50 lei
50 lei
50 lei
100 lei
200 lei
100 lei
50 lei
20 lei
50 lei
100 lei
50 lei / 1 exemplar
30 lei
50 lei

Certificate de atestare a cunoaşterii limbilor străine:
- pentru personalul Universităţii şi şomeri
100 lei
- pentru studenţii Universităţii
25 lei
- studenţi şi elevi
100 lei
- pentru cadrele didactice din învăţământul de stat şi
100 lei
cercetare, pensionari
- pentru burse de studiu sau cercetare, înscriere la
150 lei
doctorat, alte scopuri ştiinţifice sau educaţionale
- pentru solicitări în domeniul turismului, dosare de
200 lei
promovare sau angajare, alte situaţii
ÎNSCRIERE LA CONCURS CADRE DIDACTICE
pentru titularii din învăţământ:
- Preparatori
- Asistenţi
20 lei
- Lectori
1.500 lei
- Conferenţiari
(HS 173/10.10.2013)
- Profesori
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pentru candidaţii din exteriorul M.E.N:
- Preparatori
50 lei
- Asistenţi
80 lei
- Lectori
1.500 lei
- Conferenţiari
(HS
173/10.10.2013)
- Profesori
GRADE DIDACTICE
Înscriere grad didactic II
300 lei
Înscriere colocviu gradul didactic I
300 lei
Depunere lucrare de grad didactic I (taxa se plăteşte până la
300 lei
efectuarea inspecţiei speciale)
Amânare grad didactic I cu un an şcolar (pentru candidaţii
300 lei
respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice)
Echivalare doctorat cu gradul didactic I
300 lei
Echivalare pe baza ECTS a învăţământului univ. de scurtă durată cu
400 lei
ciclul I de studii universitare de licenţă pt. cadrele didac. din înv. preuniv.

FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
program postuniversitar de formare psihopedagogică - nivel I
taxă suplimentară la nivelul I pentru absolvenţii de studii cu
dublă specializare
program postuniversitar de formare psihopedagogică - nivel II
DOCTORAT
Înscriere pentru susţinerea colocviului de admitere
Susţinerea publică a tezei de doctorat

(HS 21/08.05.2014)

1.500 lei
100 lei
1.500 lei
200 lei
2.500 lei
(HS 173/10.10.2013)

SERVICII BIBLIOTECĂ
Taxă eliberare duplicat permis
Taxă permis cititori externi pe o perioadă de un an
Copii tip xerox:
- alb/negru - pagina A4
- pagina A3
- color
- pagina A4
Copii documente în format electronic pe CD-ROM
(cu suportul utilizatorului)
Imprimare monocolor (pagina A4)
Imprimare color tip text (pagina A4)
Imprimare color tip fotografie (pagina A4)
Scanare documente
Taxe poştale suportate de beneficiari:
 contravaloarea taxelor pentru corespondenţă şi pentru
înştiinţări de restituire a documentelor
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20 lei
20 lei
0,1 lei /pag
0,2 lei /pag
1 leu /pag
2 lei
0,2 lei / pag
0,4 lei / pag
1 leu / pag
1 leu / scanare
pe bază de cerere

Taxe pentru împrumutul interbibliotecar naţional şi
internaţional:
- taxe poştale de returnare a publicaţiilor;
- taxe percepute pentru copii ale documentelor
împrumutate şi alte taxe solicitate de către biblioteca
de la care se efectuează împrumutul (dacă este
cazul).

pe bază de cerere

Taxe pentru întârziere la restituirea publicaţiilor împrumutate

0,05 lei/ exemplar/
zi aplicat gradual,
până se ajunge la
suma ce reprezintă
50% din valoarea
de inventar,
actualizată cu
aplicarea
coeficientului de
inflaţie la zi

Recuperarea publicaţiilor pierdute sau deteriorate se va face
conform Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 şi a Ordinului
MEC nr. 4626/21.07.2005, după cum urmează:
- recuperarea fizică a unor documente identice
sau
 recuperarea valorică prin achitarea valorii de inventar a
documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de
inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de
1-5 ori faţă de preţul astfel calculat. Coeficienţii de
inflaţie şi modul de calcul se găsesc în “Anexa 2 – Modul
de actualizare a valorii de inventar a documentelor prin
aplicarea indicelui de inflaţie actualizat la zi”

Se calculează
conform
Anexei - tarife a
Regulamentului
serviciilor pentru
utilizatori al
Bibliotecii Univ.
“Dunărea de Jos”
din Galaţi

Cercetarea documentară (bibliografii şi sinteze documentare):
- beneficiari externi
- beneficiari persoane fizice / instituţii din străinătate
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3 lei / 10 semnalări
5 $ / 10 semnalări

