Achiziț
Achiziț ie de publicaț
publica ț ii, la cerere
Achiziția de publicații în cadrul Bibliotecii Universității Transilvania din Brașov, se face la solicitarea cadrelor
didactice, doctoranzilor și cercetătorilor, prin intermediul serviciului Achiziția, Evidența și Prelucrarea documentelor
din Bibliotecă, astfel:
Se adresează Bibliotecii un referat de achiziție aprobat de către:
-conducerea facultății sau departamentului, pentru fondurile aprobate în avans de conducerea Universității
(fonduri pentru premieri, târguri de carte, burse, proiecte* sau alte fonduri alocate prin hotărârile Senatului
Universității).
* Pentru fondurile din proiecte este necesară avizarea referatelor și de către Biroul Proiecte din Universitate,
pentru a confirma existența fondurilor necesare achiziției.
sau
-conducerea facultății sau departamentului ș i avizat de către conducerea Universității, pentru fondurile
neaprobate în avans de conducerea Universității (achiziții de publicații, efectuate la solicitarea cadrelor didactice din
fondurile bugetate ale Universității)

Fiecare referat trebuie să fie însoțit de o anexă care să cuprindă publicațiile care se doresc a fi achiziționate,
conform modelului de mai jos:
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Facturile se primesc în Bibliotecă, odată cu publicațiile. Trebuie ținut cont de acest aspect, astfel încât predarea
facturilor la serviciul Contabilitate să nu depășească termenele limită de efectuare a plăților stipulate în proiecte și
contracte.

