
 

Profesie:  

 

Facultatea: 

 

Centrul de Documentare Europeană 

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din 

Galaţi 

Semnătura cititorului: 

E-mail:  

Telefon: 

Date de contact 

Valabil până la data: Zi /L / A 

Fişă înscriere online 

Nume, Prenume: .............................................. 

Data naşterii: 

Nivel de 

pregătire:  Studii medii:  

Studii postliceale: 

Studii superioare:     

 
 
 

Vârstă:  Sex:  M F 

Adresă:  

Accesul în Centrul de Documentare Europeană se face numai pe 
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Permisul este valabil pe durata studiilor. 

Utilizatorul are acces nu numai la colecţiile Centrului de 

Documentare Europeană, ci în întreaga Bibliotecă a 

Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi. 
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utilizatorul (curs, masterat, doctorat etc.) - în cazul în care nu are 

legitimaţie de student eliberată; 
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obligat să înştiinţeze imediat biblioteca de pierderea acestuia şi să îl 

declare nul printr-un anunţ în presă. Eliberarea unui nou permis se 

va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, anulat de 

către bibliotecă şi după achitarea unei taxe de eliberare duplicat. 
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