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Universităţii “Dunărea de Jos”  

din Galaţi 

Pagina web a BUDJG oferă o varietate de informaţii 

legate de surse şi servicii create pentru utilizatori. 

 

Surse de informare 

Baze de date (abonate, free trial, cu acces deschis) 

Depozitul digital instituţional ARTHRA (teze, 

rezumate, ghidurile bibliotecii etc.) 

Catalogul online al bibliotecii (Koha) 

Catalogul colectiv al bibliotecilor din România 

(ROLiNeST) 

Instrumente de informare (bibliografii, buletine 

bibliografice, ghidul bibliotecii etc.) 

Resurse online cu acces deschis (baze de date, 

depozite digitale, reviste) 

Resurse Internet (lucrări de referinţă online, motoare 

de căutare etc.) 

 

Serviciile bibliotecii 

Consultarea publicaţiilor 

Împrumutul la domiciliu 

Imprumutul interbibliotecar 

Referinţe prin e-mail şi proiectul REM-RO 

Cercetarea bibliografică 

 



1 referinţe din toate punctele de intrare în bibliotecă 

2 consultarea cataloagelor tradiţionale şi a celui  

electronic 

 

 

 

 

 

3 consultarea colecţiilor în sălile de lectură cu acces 

liber la raft şi a documentelor aflate în depozite 

4 consultarea documentelor electronice 

5 consultarea bazelor de date proprii sau bazelor de 

date on-line la care biblioteca universităţii are 
abonament sau acces gratuit 

 

 

 

 

 

6 consultarea pe calculatoare a CD-urilor, DVD-urilor, 

USB-urilor proprii (după ce au fost verificate şi 
devirusate de custode) 

7 asistenţă tehnică de specialitate privind utilizarea 

instrumentelor de informare din bibliotecă 

8 asistenţă tehnică pentru servicii de copiere 

9 referinţe bibliografice prin e-mail 

Taxă eliberare permis BUDJG 0 lei 

Taxă eliberare duplicat permis 20 lei 

Copie xerox alb/negru A4 0,10 lei/pag. 

Copie xerox alb/negru A3 0,20 lei/pag. 

Copie xerox color A4 1 leu/pag. 

Copie document pe suport 
electronic (CD-ROM/DVD-ROM) - 
cu suportul utilizatorului 

2 lei 

Imprimare monocolor A4 0,20 lei/pag. 

Imprimare color tip text A4 0,40 lei/pag. 

Imprimare color tip fotografie A4 1 leu/pag. 

Scanare documente 1 leu/scanare 

Taxe poştale împrumut interbibliotecar  

Taxe întârziere restituire publicaţii 0,05 lei/ex./zi până 

la 50% din valoarea 

de inventar 

actualizată a 

publicaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

1 servicii de imprimare alb/negru şi color 

2 servicii de fotocopiere documente, în conformitate 

cu prevederile legii dreptului de autor 

3 servicii de copiere documente în format electronic 

pe CD-ROM/DVD-ROM 

4 servicii de scanare documente 

5 servicii de cercetare bibliografică, în urma unui 

interviu de referinţe 

6 serviciul de împrumut interbibliotecar (ILL) 

 achitarea taxei poştale de solicitare şi restituire 
a publicaţiilor împrumutate sau a altor taxe 
impuse de biblioteca furnizoare 

 achitarea serviciului de scanare a  documentelor 
solicitate prin ILL, în conformitate cu prevederile 
legii dreptului de autor, în cazul livrării 
electronice a acestora. 

Mai multe detalii legate de serviciile 

bibliotecii aflaţi în Ghidul bibliotecii! 


