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I. SITUAȚII STATISTICE 

1. Utilizatori

2. Colecții - Unități bibliografice

3. Achiziții și încasări

4. Catalogul online

II.        ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

1. Instruirea și îndrumarea utilizatorilor

2. Servicii către utilizatori 

3. Accesul la informații
4. Asigurarea fondului de publicații necesar

în procesul didactic şi de cercetare

5. Activități culturale și de promovare

6. Alte activiăți desfășurate



Raport de activitate 2018

Biblioteca UPT

I. 1. UTILIZATORI

Total cititori înscriși: 24.767

Cititori din U.P.T. înscriși în 2018:                3.628

Cititori externi înscriși în 2018: 638

Studenți an I: 2.499

Studenți alți ani (master, dr.) 1.152

Acces cititori în bibliotecă: 203.085

Utilizatori ai sălii 24h:     14.255

Utilizatori săli studiu grup: 9.687

Total tranzacţii circulaţie: 95.394
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I. 2 COLECȚII – unități bibliografice la 31.12.2018

în Bibliotecă în catalogul online Total unități bibliografice:

719.808 u.b. 296.984 u.b.

Colecția carte: 425.805 u.b. 262.434 u.b. 

Colecţia periodice: 87.247 u.b. 7.952 u.b.

Colecția standarde și brevete: 138.469 u.b. 19.700 u.b.

Documente electronice: 1.865 u.b. 1.768 u.b.

Alte documente: 66.422 u.b. -
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I.2.  Colecții - Valoarea achizițiilor de documente 

cumpărate, donație, schimb (1.279 u.b.+ online): 430.244  lei

• Cărți prin cumpărare  (321 u.b.): 13.810 lei

• Cărțu prin schimb, donații (459 u.b.)    16.547 lei

• Publicaţii periodice prin cumpărare (17 u.b. + 2 titluri online):     4.985 lei

• Publicații periodice prin schimb, donații (3 u.b.): 110 lei

• Standarde, documente electronice, etc. prin cumpărare (1 u.b. + 426 titluri online): 16.985 lei

• Standarde, documente electronice, etc. prin schimb, donații (478 u.b.): 1.574 lei

• Baze de date:                                       376.233 lei
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I. 3. Catalogul online – titluri în OPAC

ÎNREGISTRĂRI BIBLIOGRAFICE:                                           125.440 titluri , respectiv 296.984 vol. 

Colecția BUT + FIH: 125.440

Carte tipărită 94.393

Carte electronică: 5.629

Periodice: 3.479

Standarde: 19.814

Articole din Buletinul științific al UPT 2.037

Documente video: 65

Documente audio: 23
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I.3. Catalogul online – disponibile full text

• 805 titluri de cărți electronice

• 886 de teze de doctorat susținute în U.P.T. accesibile în

intranet

• 155 titluri de reviste curente

• 16 titluri de reviste full-text

• 542 articole full-text din seriile Buletinului Științific al UPT

• 1.977 de cuprinsuri

• 18.734 de rezumate ale standardelor
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I. 4. Achiziție resurse bibliografice și încasări

Valoarea achizițiilor specifice bibliotecii: 430.244 lei

 Resurse bibliografice, prin cumpărare: 412.013 lei

 Resurse bibliografice prin schimb, donații:                     18.231 lei

Valoarea încasărilor: 96.662 lei

din care:

 Înscriere cititori externi: 63.104 lei

 Fotocopiere: 12.810 lei

 Alte servicii și penalități: 20.748 lei
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 Instruirea iniţială a 3.628 utilizatori studenţi, nou înscrişi 
în Bibliotecă

 Instruirea permanentă a tuturor tipurilor de utilizatori,
privind:

• utilizarea catalogului on-line

• serviciile on-line

• regăsirea colecțiilor la raft liber și a informaţiei în
cadrul acestora

• accesarea bazelor de date

II. 1. Instruirea și îndrumarea utilizatorilor



Raport de activitate 2018

Biblioteca UPT

- accesul la sala de lectură 24h a unui număr de 14.255 utilizatori

- utilizarea multifuncționalelor şi încărcarea cardurilor pentru copiere

- utilizarea sălilor de studiu grup, a sălilor de studiu individual de către 9.687
utilizatori

II. 2. Serviciile oferite de bibliotecă:
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II. 2. Serviciile oferite de bibliotecă: sala Carte veche 

Cărți din colecția CV și CR
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II. 3. Accesul la informații– căutări în baze de date și în resursele electronice

• Căutări în bazele de date on-line Anelis: 531.648

• Accesări ale site-ului Bibliotecii: 55.346

• Afişări pe site-ul Bibliotecii: 74.321
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Seri de film

• Seara filmului japonez (2 proiecții)
• Seara filmului german (1 proiecție)

• Seara filmului francez (2 proiecții)
• Seara filmului brazilian (3 proiecții)

Zilele Culturii Braziliene – Turism, Oraș și Arhitectură 

Documentare realizate pentru pavilionul Bienalei de 

Arhitectură de la Veneția (2016)

Concerte:

Recital Muzical 

• Duo Carmen și Dorel Iuga 

• Ansamblul Percutissimo

Alte expoziții:
• Expoziție proiect arhitectură de interior

• Casă și Acasă

• Expoziție de caricaturi 
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II. 4. Activități educative și de promovare 

Ziua Internațională a francofoniei (în colaborare cu Institutul Francez)

Susținere proiecte și lucrări de licență FAUTM

Tenis de masă 

Cursuri:

• Cursuri conversaționale de limba română pentru studenții ERASMUS 

(împreună cu DRI și Facultatea de Științe ale Comunicării)

• Cursuri de limba japoneză

Promovare de proiecte ale studenților UPT

• Mobilier și design interior (Amenajare restaurant Falcons de Sel)

• Inițiere a noii generații în lumea corporativă industrială (proiectare, 

fabricare, testare, marketing afiliat)

• UPT Racing Team

• Robotech 2018

Premierea celor mai activi utilizatori ai Bibliotecii UPT

Traducere în mediul academic și profesional (prezentare + expoziție)

Prezentare Mobilități ERASMUS+ 

Tururi ghidate realizate pentru 520 persoane
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II. 5. Activități profesionale:

• Coorganizarea Conferinței Internaționale cu tema: Serviciile multiculturale de informare: în 

sprijinul identității și diversității, 1-2 martie 2018 (40 de participanți)

• Gazdă a ședinței bianule a Secțiunii Servicii de Bibliotecă pentru o Societate Multiculturală din 

cadrul Federației Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecă (IFLA)

• Instruirea periodică a personalului
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•împrumutul interbibliotecar 26 tbiblioteci: 5

• titluri primite de bibliotecă itluri:

• titluri solicitate de bibliotecă altor de la alte biblioteci: 4

• titluri solicitate bibliotecii de alte biblioteci: 10

• titluri furnizate de bibliotecă altor biblioteci: 7

• schimbul intern și internațional – Buletinele Științifice ale UPT trimise la

• Schimb intern: 14 Biblioteci Universitare și 2 Instituții de învățământ 

superior

• Schimb internațional: 28 Biblioteci Universitare și 8 Instituții de 

învățământ superior

• reorganizarea colecțiilor, conform necesităților de studiu

• curățirea și conservarea periodică a colecțiilor

• inventarierea totală documentelor electronice, a ziarelor


