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ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATEĂŢI DESFĂŞURATE

Biblioteca UPT

ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:ĂŢI DESFĂŞURATE:

I.I. ACTIVITĂŢIACTIVITĂŢI PREPONDEPREPONDERENTERENTE::

1. 1. Eliberearea aripii de clădire de la etajul I, în vederea predării acesteia Eliberearea aripii de clădire de la etajul I, în vederea predării acesteia 
proprietarilor de dreptproprietarilor de drept

22 PP ăti l ţiil t t î lădi ăăti l ţiil t t î lădi ă2. 2. PPregătirea colecţiilor pentru mutarea în clădirea nouăregătirea colecţiilor pentru mutarea în clădirea nouă
3. Mutarea parţială a colecţiilor3. Mutarea parţială a colecţiilor

IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. 1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de 
cercetarecercetarecercetarecercetare

2. 2. Deservirea utilizatorilorDeservirea utilizatorilor
3.  Instruirea utilizatorilor 3.  Instruirea utilizatorilor 
44 Informatizarea activităţii BiblioteciiInformatizarea activităţii Bibliotecii44. . Informatizarea activităţii BiblioteciiInformatizarea activităţii Bibliotecii
55. . Activităţi suplimentareActivităţi suplimentare
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I ACTIVITĂŢI PREPONDERENTEI. ACTIVITĂŢI PREPONDERENTE

1. Eliberearea aripii de clădire de la etajul I:1. Eliberearea aripii de clădire de la etajul I:1. Eliberearea aripii de clădire de la etajul I:1. Eliberearea aripii de clădire de la etajul I:

Mutarea sălii cu acces liber la parterul clădirii (590 ml carte), Mutarea sălii cu acces liber la parterul clădirii (590 ml carte), 

Organizarea activităţii sălii cu acces liber prin reorganizarea sălii de        Organizarea activităţii sălii cu acces liber prin reorganizarea sălii de        
împrumuturi de la parter împrumuturi de la parter 
Reorganizarea relocarea şi depozitarea colecţiei Bibliografii (dinReorganizarea relocarea şi depozitarea colecţiei Bibliografii (dinReorganizarea, relocarea şi depozitarea colecţiei Bibliografii (din Reorganizarea, relocarea şi depozitarea colecţiei Bibliografii (din 
depozitele de rezervă), în cutii (987 ml carte), depozitele de rezervă), în cutii (987 ml carte), 
Reorganizarea şi relocarea depozitului colecţiei de Referinţe la parter Reorganizarea şi relocarea depozitului colecţiei de Referinţe la parter 
(102 ml carte(102 ml carte))(102 ml carte(102 ml carte).).
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I ACTIVITĂŢI PREPONDERENTEI. ACTIVITĂŢI PREPONDERENTE

2. Pregătirea pentru mutarea în clădirea nouă:

Elaborarea logisticii de mutare a Bibliotecii

Pregătirea fondului documentar:
Relocarea şi aşezarea la raftRelocarea şi aşezarea la raft,, după număr de inventar, a tuturor după număr de inventar, a tuturor 
publicaţiilor din depozitul de carte din sediul central (publicaţiilor din depozitul de carte din sediul central (~~385385.000 vol. .000 vol. p ţ p (p ţ p (
cartecarte, 3.012 ml, 3.012 ml))
Gruparea pe domenii a publicaţiilor din colecţia Bibliografii curente Gruparea pe domenii a publicaţiilor din colecţia Bibliografii curente 
(1.378 ml) pentru acces liber la raft(1.378 ml) pentru acces liber la raft
Legarea în volume de bibliotecă a periodicelor din ultimii 10 ani, în Legarea în volume de bibliotecă a periodicelor din ultimii 10 ani, în 
vederea aşezării în acces liber la raft vederea aşezării în acces liber la raft ((200 v.b.200 v.b.))
Modificarea evidenţei publicaţiilor periodice curente pentru Modificarea evidenţei publicaţiilor periodice curente pentru 

î lib l ft (1î lib l ft (1 788 b788 b ))aşezarea în acces liber la raft (1aşezarea în acces liber la raft (1.788 v.b..788 v.b.))
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I ACTIVITĂŢI PREPONDERENTEI. ACTIVITĂŢI PREPONDERENTE

3. Mutarea parţială a colecţiilor:3. Mutarea parţială a colecţiilor:3. Mutarea parţială a colecţiilor:3. Mutarea parţială a colecţiilor:

Mutarea colecţiei de periodice:
Ambalarea în cutii (2.738 ml volume)
Transportul cutiilor (3.200 )
Aşezarea la raft în noul depozitAşezarea la raft în noul depozit 

Mutarea parţială a colecţiei Bibliografii
Ambalarea în cutii (987ml carte)în cutii (987ml carte)
Transportul cutiilor cutiilor (1.480 ) (1.480 ) în diferite locaţii UPT, până la în diferite locaţii UPT, până la 
finalizarea depozitului noufinalizarea depozitului nou



Raport de activitate 2010
Biblioteca UPT

IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. Asigurarea fondului de 1. Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în procesul necesar în procesul 
didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

CUPRINDEREA MOMENTANĂ a CATALOGULUI ONLINE al Bibliotecii:
colecţia BUT: 95.000 titluri, reprezentând:

didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

colecţia BUT: 95.000 titluri, reprezentând:

- 226.600 exemplare
- toate cărţile, sistematic, începând din decembrie 1982toate cărţile, sistematic, începând din decembrie 1982
- toate cărţile aflate în circulaţie, începând din 1995 
- toate tezele de doctorat susţinute în UPT
- colecţia de beletristicăţ
- colecţia cărţilor de referinţe
- colecţia cărţilor din domeniul socio-uman (50%)
- colecţiile bibliotecilor filiale (85%)
- colecţia de STAS-uri începând din 2008 (4.438 titluri)
- colecţia de documente electronice
- colecţia de periodice  (2.913 titluri)
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. Asigurarea fondului de 1. Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în procesul necesar în procesul 
didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

CUPRINDEREA MOMENTANĂ a CATALOGULUI ONLINE al Bibliotecii:

didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

CUPRINDEREA MOMENTANĂ a CATALOGULUI ONLINE al Bibliotecii:
colecţia FIH:

- 3 760 titluri (descrieri bibliografice)3.760 titluri (descrieri bibliografice)
- 24.729 exemplare
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II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1. Asigurarea fondului de 1. Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în procesul necesar în procesul 
didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

Statistica generală

didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

Valoarea achiziţiilor de resurse bib.: 372.147 RON

Nr. doc. bibliografice intrate în bibliotecă: 4.906 u.b.g

Număr total cititori activi: 4.759

Număr cititori înscrişi în 2010: 1.576

Număr total împrumuturi: 57 690 u bNumăr total împrumuturi: 57.690 u.b.

Vizite virtuale la resursele el.: 107.215
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE iACTIVITĂŢI SPECIFICE i SUPLIMENTARESUPLIMENTARE

1. Asigurarea fondului de 1. Asigurarea fondului de resurse bibliograficeresurse bibliografice necesar în necesar în 
l did ti i d tl did ti i d t

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

procesul didactic şi de cercetareprocesul didactic şi de cercetare

Valoarea totală a achiziţiilor de resurse bib.:   372.147 RON
defalcată după cum urmează:

Achiziţii de carte: 135 368 RONAchiziţii de carte: 135.368 RON

Achiziţii de periodice (tipărite şi online): 198.383 RON

Baze de date: 7.500 RON

Alte achiziţii (STAS, etc.): 38.396 RON
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE i SUPLIMENTAREACTIVITĂŢI SPECIFICE i SUPLIMENTARE

Biblioteca UPT

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:

1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic 

Statistica defalcată a achiziţiilor

şi de cercetareşi de cercetare

ţ

Total achiziţii, în valoare de 372.147 RON (4.906 u.b.)

Din fond UPT: 235.899 RON (1.438 u.b.)

Donaţii, schimb: 136.248 RON (3.468 u.b.)
din care contracte: 14.874 RON (79 u.b.)
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi 
de cercetarede cercetare

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

de cercetarede cercetare

Plăţi efectuate pentru achiziţia doc. bibliografice 2010:Plăţi efectuate pentru achiziţia doc. bibliografice 2010:
Carte:                                                 Carte:                                                 85.433 RON85.433 RON
Publicaţii periodice străine:                            Publicaţii periodice străine:                            0 RON0 RON
Publicaţii periodice româneşti:                Publicaţii periodice româneşti:                14.838 RON14.838 RON
S d dS d d d l id l i 17 700 RON17 700 RONStandardeStandarde, documente electronice, etc., documente electronice, etc.:  :  17.700 RON17.700 RON
Baze de date:                                         Baze de date:                                         99..0000 RON00 RON

REMARCI:REMARCI:

•• NNu a fost alocat buget pentru abonamente la periodice străine şi u a fost alocat buget pentru abonamente la periodice străine şi 
baze de date tehnice          baze de date tehnice          
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARESUPLIMENTARE::

1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi Asigurarea fondului de publicaţii necesar în  procesul didactic şi 
de cercetarede cercetare

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARESUPLIMENTARE::

de cercetarede cercetare

REMARCI:REMARCI:
Sunt disponibileSunt disponibile onon line:line:Sunt disponibileSunt disponibile onon--line:line:

Cuprinsurile Cuprinsurile ccărţilorărţilor străinestrăine achiziţionate în ultimiiachiziţionate în ultimii 77 ani: 784ani: 784 u.bu.b..
Tezele de doctoratTezele de doctorat susţinute în U.P.T.  în 2010: 107 u.b.susţinute în U.P.T.  în 2010: 107 u.b.
Rezumate ale tezelelor de doctoratRezumate ale tezelelor de doctorat susţinute în U.P.T.: 48 u.b.susţinute în U.P.T.: 48 u.b.
CuprinsurileCuprinsurile bibliografiilorbibliografiilor din domeniile matematică şi fizicădin domeniile matematică şi fizică

A fost eficientizată activitatea de schimb interbibliotecar, BuletineleA fost eficientizată activitatea de schimb interbibliotecar, BuletineleA fost eficientizată activitatea de schimb interbibliotecar, Buletinele A fost eficientizată activitatea de schimb interbibliotecar, Buletinele 
Ştiinţifice ale UPTŞtiinţifice ale UPT şi cărţi ale cadrelor didactice fiind şi cărţi ale cadrelor didactice fiind difuzatedifuzate la:la:

88 88 de bibliotecide biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare 
dindin 2277 ţăriţăridin din 2277 ţăriţări
2929 de bibliotecide biblioteci universitare universitare din ţarădin ţară
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:
2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

Statistica utilizatorilor şi a tranzacţiilor pe categorii de publicaţii:

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

Existent la sfârşitul anului 2010

Utilizatori înscrişi (in anii 2006 2010) total 14 147Utilizatori înscrişi (in anii 2006-2010) - total 14.147

Utilizatori totali activi 2010, din care: 4.759

- noi înscrişi 1.576

- vizaţi 3.183

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate) -
total, din care: 57.690,

- cărţi - volume 43.742

- periodice, STAS-uri 14.335

Vizite la bibliotecă 20.505

Vizite virtuale la resursele din reţea ale bibliotecii,
descărcări articole 107.215
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

Categorii utilizatori     Nr. împrumuturi

Studenţi an I 14 540Studenţi an I 14.540
Studenţi an II-VI 18.533
Angajaţi U.P.T. 258
Utilizatori externi 784Utilizatori externi 784
ILL 48
C.D. consultant 108
C.D.  UPT 6.967
Angajaţi Bibliotecă 2.019

TOTAL 43.257
Împrumuturi periodice         14.433
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2 Deservirea utilizatorilor2 Deservirea utilizatorilor

Biblioteca UPT

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor
Statistica împrumuturilor pe cititori şi filiale

STATUT CITITOR NR. ÎMPRUMUTURI
Biblioteca Centrală

STATUT CITITOR NR. ÎMPRUMUTURI
Filiala Ing El Calculatoare TelecomunicaţiiBiblioteca Centrală

Studenţi an I 14.317
Studenţi an II-VI 17.933
Angajaţi U.P.T. 253
Utilizatori externi 761
ILL 48

Filiala Ing. El., Calculatoare, Telecomunicaţii
Studenţi an I 13
Studenţi an II-VI 57
C.D. Activ 542
Angajaţi Bibliotecă 0
TOTAL 612ILL 48

C.D. consultant 93
C.D. Activ 5.904
Angajaţi Bibliotecă 1.988
TOTAL         41.397

TOTAL 612
Filiala Mecanică

Studenţi an I 4
Studenţi an II-VI 21
Angajaţi U P T 3Filiala Inginerie Chimică

Studenţi an I 5
Studenţi an II-VI 3
C.D. Activ 120
Angajaţi Bibliotecă 1

Angajaţi U.P.T. 3
C.D. consultant 15
C.D. Activ 261
Angajaţi Bibliotecă 1
TOTAL 305Angajaţi Bibliotecă 1

TOTAL 129
Filiala Construcţii
Studenţi an I 98
Studenţi an II-VI 178
Utili t i t i 4

Filiala cu Profil Umanist
Studenţi an I 103
Studenţi an II-VI 341
Utilizatori externi 19
C.D. Activ 100Utilizatori externi 4

C.D. Activ 40
Angajaţi Bibliotecă 1
TOTAL 321

C ct 00
Angajaţi Bibliotecă 28
TOTAL 591
TOTAL ÎMPRUMUTURI 43.257
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

REMARCI:REMARCI:

A crescut numărul accesărilor resurselor electroniceA crescut numărul accesărilor resurselor electronice pe sitepe site--ul bibloteciiul biblotecii

ÎÎmprumutul interbibliotecarmprumutul interbibliotecar este din ce în ce mai solicitateste din ce în ce mai solicitat. A. Auu fost fost 47 47 pp
solicitări onorate solicitări onorate de la biblioteci din de la biblioteci din ţară şi 2 din străinătate ţară şi 2 din străinătate –– Italia şi Italia şi 
S.U.A., iar Biblioteca UPT a solicitat 38S.U.A., iar Biblioteca UPT a solicitat 38 de publicaţii din ţară.de publicaţii din ţară.
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

3. Instruirea utilizatorilor3. Instruirea utilizatorilor:: în sediul Bibliotecii Centrale sîn sediul Bibliotecii Centrale s--a realizat pe a realizat pe 
două nivele:două nivele:

Instruirea iniţialăInstruirea iniţială a utilizatorilor studenţi nou înscrişi în Bibliotecăa utilizatorilor studenţi nou înscrişi în Bibliotecă

Instruirea permanentăInstruirea permanentă a tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizareaa tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizareaInstruirea permanentăInstruirea permanentă a tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizarea a tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizarea 
catalogului oncatalogului on--line OPAC, utilizarea serviciilor online OPAC, utilizarea serviciilor on--line de rezervare şi line de rezervare şi 
prelungire a termenului de restituire a documentelor,  utilizarea prelungire a termenului de restituire a documentelor,  utilizarea 
colecţiilor la raft liber puse la dispoziţia acestora, utilizarea bazelor de colecţiilor la raft liber puse la dispoziţia acestora, utilizarea bazelor de 
dddate.date.
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

4. Informatizarea activităţii4. Informatizarea activităţii dindin BibliotecăBibliotecă

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

Adăugarea unor Adăugarea unor noi colecţiinoi colecţii în Catalogul electronic: în Catalogul electronic: gg ţţ gg
-- colecţia de standardecolecţia de standarde începând din 2008 începând din 2008 
-- ttoatăoată colecţia de periodicecolecţia de periodice
Implementarea modulului de achiziţie automatizată a serialelorImplementarea modulului de achiziţie automatizată a serialelorImplementarea modulului de achiziţie automatizată a serialelorImplementarea modulului de achiziţie automatizată a serialelor
Demararea Demararea evidenţei automatizate pentru standarde şi periodiceevidenţei automatizate pentru standarde şi periodice
Pregătirea documentaţiei pentru introducerea evidPregătirea documentaţiei pentru introducerea evidenenţei ţei 

automatizateautomatizate aa periodiceperiodicelorlorautomatizate automatizate a a periodiceperiodicelorlor
Pregătirea documentaţiei pentru cPregătirea documentaţiei pentru constituirea bazei de date onstituirea bazei de date 

bibliografice comune cu bibliografice comune cu descrieri aparţinând descrieri aparţinând BCUPT şi FIHBCUPT şi FIH
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

5. Activităţi suplimentare:

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE şiACTIVITĂŢI SPECIFICE şi SUPLIMENTARE:SUPLIMENTARE:

5. Activităţi suplimentare:

Perfecţionarea personalului prin urmarea de Perfecţionarea personalului prin urmarea de cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare de de 
biblioteconomie de 1 an: 2 persoanebiblioteconomie de 1 an: 2 persoanebiblioteconomie de 1 an: 2 persoanebiblioteconomie de 1 an: 2 persoane

Actualizarea săptămânală a paginii webActualizarea săptămânală a paginii web

PregPregătătiirearea documentaţiei pentru întocmirea proceselor verbale necesare documentaţiei pentru întocmirea proceselor verbale necesare 
finalizării Inventarului General al cărţilor din BCUPTfinalizării Inventarului General al cărţilor din BCUPT

Inventarierea parţială a colecţiei de carteInventarierea parţială a colecţiei de carte

Instruirea personalului Bibliotecii FIHInstruirea personalului Bibliotecii FIH înîn utiutililizarea Modulului de catalogarezarea Modulului de catalogareInstruirea personalului Bibliotecii FIH Instruirea personalului Bibliotecii FIH înîn utiutililizarea Modulului de catalogare zarea Modulului de catalogare 
şi evidenţă automatizată a cărţilorşi evidenţă automatizată a cărţilor


