
la Hotărârea Consiliul Judetean 

Harghita nr ............./2022

Nr. 

Crt.

Tarife stabilite 

(lei / limită 

legală)

format A4 – recto 0,40
format A4 – recto-verso 0,80
format A4 – recto – imagini 1,00
format A4 –recto-verso – imagini 1,50
format A3 – recto 0,80
format A3 – recto-verso 1,50
format A3 – recto – imagini 1,50
format A3 – recto-verso – imagini 2,00
format A4 – recto 0,80
format A4 – recto-verso 1,60
format A4 – recto – imagini 2,00
format A4 –recto-verso – imagini 3,00
format A3 – recto 2,00
format A3 – recto-verso 3,50
format A3 – recto – imagini 4,00
format A3 – recto-verso – imagini 5,00
format A4 – recto 0,60
format A4 – recto-verso 1,00
format A4 – recto 1,00
format A4 – recto-verso 1,50

5 Legare documente documente și cărți 18,00

adulți 7,00

elevi, studenţi, pensionari 5,00
7 Alte lucrari de legătorie lucrare/oră 20,00

8

Legare documente cu spiral 

plastic
document 8,00

9 Bibliografii la cerere în format PDF / pagină 1,00
10 Recondiționare documente documente și cărți 15,00

sală / oră cu proiector 60,00
sală / zi cu proiector 360,00
sală / oră fără proiector 30,00
sală / zi fără proiector 200,00

Tarife pe anul fiscal 2022 pentru serviciile oferite de Biblioteca Județeană "Kájoni János"

4
Imprimare texte de pe Internet și 

liste bibliografice color

6 Permis de intrare

11 Chirie

1
Copiere , multiplicare documente 

alb/negru

2
Copiere , multiplicare documente 

color

3
Imprimare texte  de pe Internet și 

liste bibliografice alb/negru

ROMÂNIA Anexa nr.1

JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEȚEAN

Denumirea serviciului /obligaţiei



12

Imprimare articole din baza de 

date a periodicelor locale (1849-

1945) sau exportarea lor pe stick

articol 3,00

13

Nerestituire la termen a 

documentelor împrumutate -taxa 

întârziere

zi

0,25  până la 

atingerea 

valorii de 50% 

din valoarea de 

inventar 

actualizată a 

documentului 

(cf. 

Lg.334/2002, 

Art. 67(1)
pagină A4 0,70
pagină A3 1,00

15

Pierdere , distrugere documente 

de bibliotecă
Document de bibliotecă

Dublul valoarii 

de inventar 

actualizată a 

documentului 

(cf. 

Lg.334/2002, 

Art. 67(2)

documente A4 2,50
documente A3 4,50

17 Editare documente digitale pagină 2,50
18 Cursuri de instruire modul curs x cursant 50,00

Președinte Manager

Borboly Csaba Gyulai Arthur

14 Scanare documente

16 Înfoliere documente
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