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ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATEĂŢI DESFĂŞURATE

Biblioteca UPT

ACTIVITACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:ĂŢI DESFĂŞURATE:

I.I. ACTIVITĂŢIACTIVITĂŢI pregpregătitoare pt. mutarea Biblioteciiătitoare pt. mutarea Bibliotecii::
îî1. Continuarea p1. Continuarea pregătirregătiriiii colecţiilor pentru mutarea în clădirea nouăcolecţiilor pentru mutarea în clădirea nouă

2. Pregătirea colecţiilor pt. implementarea sistemului de securitate 2. Pregătirea colecţiilor pt. implementarea sistemului de securitate RFIDRFID

IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICEACTIVITĂŢI SPECIFICEII.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
1.1. Asigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de cercetareAsigurarea fondului de publicaţii necesar în procesul didactic şi de cercetare
2.2. Deservirea utilizatorilorDeservirea utilizatorilor
3 Instruirea utilizatorilor3 Instruirea utilizatorilor3. Instruirea utilizatorilor 3. Instruirea utilizatorilor 
44. . Informatizarea activităţiiInformatizarea activităţii

III. ALTE ACTIVITĂŢIIII. ALTE ACTIVITĂŢIIII. ALTE ACTIVITĂŢIIII. ALTE ACTIVITĂŢI
1. Mutarea 1. Mutarea coleccolecţiilor ţiilor dintrdintr--un spaţiu în altul în clădirea vecheun spaţiu în altul în clădirea veche
2. Eliberarea aripii de clădire: parter2. Eliberarea aripii de clădire: parter
3. Instruirea personalului filialei FIH3. Instruirea personalului filialei FIH
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STATISTICA GENERALĂ

Biblioteca UPT

STATISTICA GENERALĂ

Bugetul pt. achiziţii pe anul 2011: 855.343 RON
din care:din care:
Resurse bibliografice, prin cumpărare: 234.741 RON
Servicii: 41.206 RON 
Alte achiziţii: 28 776 RONAlte achiziţii: 28.776 RON
Din investiţii: 548.427 RON

Număr doc. bibliografice inventariate în bibliotecă: 3.249 u.b.

Număr total cititori activi: 3.342Număr total cititori activi: 3.342

Număr cititori înscrişi în 2011: 3.051

Număr total tranzacţii circulaţie: 70 399Număr total tranzacţii circulaţie: 70.399

Număr accesări resurse el.: 118.014
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STATISTICA GENERALĂSTATISTICA GENERALĂ

 Colecţii:Colecţii:
T t l l i t t î Bibli t ă 676 818 tâ dT t l l i t t î Bibli t ă 676 818 tâ dTotal volume existente în Bibliotecă: 676.818, reprezentând:Total volume existente în Bibliotecă: 676.818, reprezentând:
Colecţia carte:Colecţia carte: 428.042 428.042 u.b.u.b.
Colecţia periodice:Colecţia periodice: 84.977 84.977 u.b.u.b.
Colecţia STASColecţia STAS uri şi invenţii:uri şi invenţii: 160 003160 003 u bu bColecţia STASColecţia STAS--uri şi invenţii: uri şi invenţii: 160.003 160.003 u.b.u.b.
Documente electronice:Documente electronice: 1.012 1.012 u.b.u.b.
Alte documnete:Alte documnete: 2.784 u.b.2.784 u.b.

 CatalogulCatalogul online (COBUT) conţine:online (COBUT) conţine:
97.840 titluri, respectiv 255.702 exemplare, p p
din care, la biblioteca FIH:
3.385 titluri, respectiv 24.710 exemplare
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II ACTIVITĂŢIACTIVITĂŢI p egp egătitoa e pt m ta ea Biblioteciiătitoa e pt m ta ea BiblioteciiI.I. ACTIVITĂŢIACTIVITĂŢI pregpregătitoare pt. mutarea Biblioteciiătitoare pt. mutarea Bibliotecii

1. Continuarea pContinuarea pregătirregătiriiii colecţiilorcolecţiilor pentru mutarea în clădirea nouă:pentru mutarea în clădirea nouă:

 Legarea în volume de bibliotecă a periodicelorLegarea în volume de bibliotecă a periodicelor din ultimii 10 ani, din ultimii 10 ani, 
în vederea aşezării în acces liber la raft:în vederea aşezării în acces liber la raft: 200 v b200 v bîn vederea aşezării în acces liber la raft: în vederea aşezării în acces liber la raft: 200 v.b.200 v.b.

 Cotarea tutCotarea tutuuror tezelor de doctoratror tezelor de doctorat susţinute în UPT: susţinute în UPT: 11..582 u.b. 582 u.b. 
 Finalizarea cotării documentelor din domeniul SUFinalizarea cotării documentelor din domeniul SU: : 865865 u.bu.b..

2. 2. Pregătirea colecţiilor pentruPregătirea colecţiilor pentru implementarea sistemului de implementarea sistemului de 
securitate securitate RFIDRFID (etichetarea a (etichetarea a 64.592 64.592 volume)volume)
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

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

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

didactic şi de cercetaredidactic şi de cercetare

 Plăţi efectuate îPlăţi efectuate în 2011n 2011:: 234.741 RON234.741 RON
•• Carte tipărită:Carte tipărită: 28.292 RON28.292 RON

C l i ăC l i ă 48 17848 178 RONRON•• Carte electronicăCarte electronică:: 48.17848.178 RONRON
•• Publicaţii periodice străine: Publicaţii periodice străine: 3.1853.185 RONRON
•• Publicaţii periodice româneşti:                Publicaţii periodice româneşti:                69.30369.303 RONRON

St d dSt d d d t l t i td t l t i t 32 60932 609 RONRON•• StandardeStandarde, documente electronice, etc., documente electronice, etc.:  :  32.60932.609 RONRON
•• Baze de date:                                       Baze de date:                                       53.174 53.174 RONRON

 DonaDonaţii primite în 2011:ţii primite în 2011: 69 269 2225 RON5 RON DonaDonaţii primite în 2011:ţii primite în 2011: 69.269.2225 RON5 RON
•• Carte:Carte: 54.846 RON54.846 RON
•• Publicaţii periodice:Publicaţii periodice: 8.316 RON8.316 RON

Doc electronice STASDoc electronice STAS uri etc :uri etc : 6 063 RON6 063 RON•• Doc. electronice, STASDoc. electronice, STAS--uri, etc.:uri, etc.: 6.063 RON6.063 RON
•• Baza de date Baza de date AnelisAnelis
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICEACTIVITĂŢI SPECIFICE

Biblioteca UPT

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

1.1. Asigurarea fondului de resurse bibliograficeAsigurarea fondului de resurse bibliografice necesar în  necesar în  

Statistica documentelor inventariate

procesul didactic şi de cercetareprocesul didactic şi de cercetare

Total documente bibliografice: 3.249 u.b.
Din fond UPT: 1.716 u.b.

din care:
cărţi: 444 u.b.
periodice: 129 v bperiodice: 129 v.b.
standarde: 1.093 u.b.
alte doc.: 50 u.b.

Donaţii, schimb: 1.533 u.b.
din care contracte: 118 u.b.
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICEACTIVITĂŢI SPECIFICE ::

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

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE ACTIVITĂŢI SPECIFICE ::

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

•• Cărţi electronice: Cărţi electronice: 494966 tit.tit.
•• CuprinsuriCuprinsuri aleale ccărţilor achiziţionate:  ărţilor achiziţionate:  1.348 1.348 tit.tit.
•• RezumateRezumate aleale standardelorstandardelor achiziţionateachiziţionate:: 1 519 tit1 519 titRezumateRezumate ale ale standardelor standardelor achiziţionateachiziţionate:: 1.519 tit.1.519 tit.
•• Tezele de doctoratTezele de doctorat susţinute în U.P.T.:susţinute în U.P.T.: 325325 u.b. u.b. 
•• RevisteReviste: : 98 tit.98 tit.

 Buletinele Ştiinţifice ale UPTBuletinele Ştiinţifice ale UPT şi cărţi ale cadrelor didactice sunt şi cărţi ale cadrelor didactice sunt difuzatedifuzate la:la:
•• 90 90 de bibliotecide biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare din ale instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare din 

2929 ţă iţă i29 29 ţăriţări
•• 30 30 de bibliotecide biblioteci universitare universitare din ţarădin ţară
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

Statistica utilizatorilor:

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Tip utilizatori Număr

Utilizatori înscrişi total 11 423Utilizatori înscrişi total 11.423

Utilizatori înscrişi 2011 3.051 Utilizatori înscrişi 2011

din care
Studenţi an I 1.920
Studenţi alţi ani 843
Cadre didactice 46

8%
28%

2%

Cadre didactice 46
Alte categorii 242

62%

Altii
Studenţi an I
Studenţi alţi ani
Cadre didacticeCadre didactice
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Categorii utilizatori       Nr. tranzacţii regim automatizat

Studenţi an I 19.781
St d ţi II VI 26 714Studenţi an II-VI 26.714
C.D.  UPT 10.537
Doctoranzi 1.127 
C.D. consultant 192 C co su ta t 9
Angajaţi Bibliotecă 3.395 
Angajaţi U.P.T. 669
Utilizatori externi 1.327
ILL 44ILL 44
Alţi utilizatori 595

TOTAL 64.396
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICEACTIVITĂŢI SPECIFICE

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

 Împrumuturi manuale: 4.220

 Descărcări articole prin reţeaua Bibliotecii: 66.698

 Vizite la bibliotecă şi consultare catalog online: 121.602
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

Biblioteca UPT

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

Statistica tranzacţii pe filiale

FILIALĂ NR. TRANZACŢII

Biblioteca Centrală 64 673Biblioteca Centrală 64.673
Filiala Inginerie Chimică 426
Filiala Construcţii 2.168
Filiala Ing. El., Calculatoare, Telecomunicaţii 1.132Filiala Ing. El., Calculatoare, Telecomunicaţii   1.132
Filiala Mecanică 962
Filiala cu Profil Umanist 1.027
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

Statistica tranzacţii pe filiale

    NR. TRANZACŢII 

Statistica tranzacţii pe filiale

Ţ

Filiala Inginerie Filiala Inginerie
Chimică Filiala cu Profil

Umanist

Filiala Construcţii

 Filiala Inginerie
El t i ă

Filiala Mecanică

Electrică
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

2. Deservirea utilizatorilor2. Deservirea utilizatorilor

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

REMARCI:REMARCI:

 Ca urmare a reducerii spaţiului, a lipsei sălilor de lectură şi a Ca urmare a reducerii spaţiului, a lipsei sălilor de lectură şi a 
inaccesibilinaccesibiliităţii unei părţi a colecţiilor împachetate pentru mutare, o parte tăţii unei părţi a colecţiilor împachetate pentru mutare, o parte 
din serviciile oferite au devenit improprii şi în consecinţă, a scăzut din serviciile oferite au devenit improprii şi în consecinţă, a scăzut atatâât t 

ă l i it l l Bibli t ăă l i it l l Bibli t ă ât i l l î t ilât i l l î t ilnumărul vizitelor la Bibliotecănumărul vizitelor la Bibliotecă cât şi cel al împrumuturilorcât şi cel al împrumuturilor
 A crescut interesul utilizatorilor pentru:A crescut interesul utilizatorilor pentru:

•• accesarea bazelor de date onlineaccesarea bazelor de date online
•• consultarea documentelor onlineconsultarea documentelor online

 ÎÎmprumutul interbibliotecar:mprumutul interbibliotecar:
•• aauu fostfost 32 solicitări32 solicitări de la biblioteci dinde la biblioteci din ţară şi 4 din străinătateţară şi 4 din străinătate•• aauu fost fost 32 solicitări32 solicitări de la biblioteci din de la biblioteci din ţară şi 4 din străinătate ţară şi 4 din străinătate ––
Italia 1, S.U.A. 2, Austria 1Italia 1, S.U.A. 2, Austria 1
•• Biblioteca UPT a Biblioteca UPT a solicitat 24solicitat 24 de publicaţii din ţarăde publicaţii din ţară
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IIII ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

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

 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 utilizarea Instruirea permanentăInstruirea permanentă a tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizarea a tuturor tipurilor de utilizatori privind utilizarea 
catalogului oncatalogului on--line, COBUT, utilizarea serviciilor online, COBUT, 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:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

4. Informatizarea activităţii4. Informatizarea activităţii

II.II. ACTIVITĂŢI SPECIFICE:ACTIVITĂŢI SPECIFICE:

 achiziţia echipamentelor RFID achiziţia echipamentelor RFID pentru securizarea documentelor şi pentru securizarea documentelor şi 
inventarierea acestorainventarierea acestora
 pregătirea upgradepregătirea upgrade--ului la v. 20 a programului ALEPHului la v. 20 a programului ALEPH

•• parametrizarea OPACparametrizarea OPAC--uluiului
ăti tili ă ii d l l i t R d iăti tili ă ii d l l i t R d i•• pregătirea utilizării modulului pentru Rezerva de cursuripregătirea utilizării modulului pentru Rezerva de cursuri

•• parametrizarea serviciului SDI parametrizarea serviciului SDI –– alertealerte
Comasarea şi compatibilizareaComasarea şi compatibilizarea bazei de date bibliografice FIH cu bazei de date bibliografice FIH cu 
baza aparţinând BCUPTbaza aparţinând BCUPT
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III ALTE ACTIVITĂŢIIII ALTE ACTIVITĂŢIIII. ALTE ACTIVITĂŢIIII. ALTE ACTIVITĂŢI

1. Mutarea colecţiilor 1. Mutarea colecţiilor dintrdintr--un spaţiu în altul în clădirea veche, un spaţiu în altul în clădirea veche, datorită reparaţiilor datorită reparaţiilor 
făcute de proprietar: 480 mlfăcute de proprietar: 480 mlp pp p

2. Eliberarea aripii de clădire2. Eliberarea aripii de clădire,, parterparter:: 605 605 mlml
•• Relocarea Filialei chimie de la parterul clădirii la etajul I, sala 9 Relocarea Filialei chimie de la parterul clădirii la etajul I, sala 9 (23 ml)(23 ml)
•• DepozitelDepozitelee de carte de carte ( ( 521 521 mlml ))pp (( ))
•• Depozitul de revisteDepozitul de reviste ( 61 ml )( 61 ml )

3. 3. Instruirea personalului Bibliotecii FIHInstruirea personalului Bibliotecii FIH pentrupentru utiutililizarea Modulului de catalogare şi zarea Modulului de catalogare şi 
evidenţă automatizată a cărţilorevidenţă automatizată a cărţilor

4. 4. PregPregătătiirearea documentaţiei pentru întocmirea proceselor verbaledocumentaţiei pentru întocmirea proceselor verbale necesare necesare 
finalizăfinalizărrii Inventarului General al cărţilor (65%)ii Inventarului General al cărţilor (65%)

5 Inventarierea5 Inventarierea colecţiei de carte din depozite (60%)colecţiei de carte din depozite (60%)5. Inventarierea 5. Inventarierea colecţiei de carte din depozite (60%)colecţiei de carte din depozite (60%)

6.  Actualizarea săptămânală a paginii web6.  Actualizarea săptămânală a paginii web

7 Perfecţionarea personalului7 Perfecţionarea personalului prin urmarea unorprin urmarea unor cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare dede7. Perfecţionarea personalului7. Perfecţionarea personalului prin urmarea unor prin urmarea unor cursuri postuniversitarecursuri postuniversitare de de 
biblioteconomie de 1 an: 4 persoanebiblioteconomie de 1 an: 4 persoane


