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Lucrarea prezintă o analiză a procesului de achiziţie de publicaţii la Biblioteca U.T.M. Ea conţine date 
statistice privind situaţia curentă a colecţiilor Bibliotecii U.T.M. Sunt analizate etapele şi căile  
procesului de achiziţie. Sunt enumerate cele mai stringente probleme în activitatea de achiziţie, cât şi 
sarcinile propuse pentru îmbunătăţirea acestui proces. 
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Prin colecţiile unei biblioteci înţelegem totalitatea documentelor materiale, purtătoare de 
informaţii, provenind din achiziţii, donaţii sau schimb de publicaţii, organizate după anumite 
criterii biblioteconomice care facilitează regăsirea acestor documente. Calitatea colecţiilor este 
motivaţia principală pentru majoritatea beneficiarilor de a veni şi a rămâne la bibliotecă.  

Managementul colecţiilor de bibliotecă presupune: dezvoltarea colecţiilor cu cele doua 
operaţiuni fundamentale - selecţia şi achiziţia de documente pentru completarea fondului; 
eliminarea ca activitate importantă pentru menţinerea caracterului  viu al colecţiei; organizarea 
colecţiei în aşa mod încât indicele de circulaţie să se menţină la un nivel ridicat, şi nu în ultimul 
rând organizarea accesului liber la raft –pecete a unei biblioteci moderne.  

Biblioteca U.T.M. deţine o colecţie de documente în volum  de 1 209 504 u.m. 

 ( Situaţia colecţiei la 01.07.2008). Structura tipologică se observă din tabela de mai jos: 
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După conţinut colecţiile reprezintă: 

Literatura ştiinţifică  – 308 858 vol.  

Literatura didactică –  876 285 vol. 

Literatura artistică – 24 361 vol. 

După criteriul lingvistic colecţiile includ: 

Literatura în limba română – 384 394 vol. ( periodice 15213 u.m.) 

Literatura în limba rusă  – 792 752 vol. ( periodice 94285 u.m.) 

Literatura în limbi străine  – 32 358 vol. ( periodice 5257 u.m.) 

 

 Una dintre activităţile esenţiale ale bibliotecii  UTM este achiziţia de documente.  
Aceasta  asigură creşterea numărului volumelor în colecţii, îmbogăţind valoric şi spiritual 
biblioteca. Achiziţia documentelor este procesul, care permite dezvoltarea şi actualizarea 
colecţiilor unei biblioteci în funcţie de natura şi obiectivele acesteia.  

Transformarea acestui proces în obiect de analiză poate elucida starea lucrurilor în 
domeniul achiziţiei, contribuind la îmbunătăţirea ei. 

În continuare vom analiza tehnologia achiziţiei publicaţiilor la Biblioteca U.T.M.  

Achiziţia începe în serviciul Completarea şi Evidenţa Colecţiilor. Ea presupune 
următoarele etape: selecţia, decizia de achiziţie, achiziţia propriu-zisă. Se realizează pe mai 
multe căi: prin cumpărare (achiziţii cu plată), prin donaţii şi transfer, prin schimbul de publicaţii, 
licenţe. Se pledează de a procura documente pe diferite suporturi.  

Achiziţia la Biblioteca U.T.M. se face centralizat pentru toate filialele, parcurgând câteva 
etape.  

Informarea – este determinată de două aspecte deosebit de importante: cerinţele 
beneficiarilor bibliotecii şi producţia editorială existentă pe piaţă la momentul dat; sursele de 
informare utilizate în acest scop sunt curriculumurile la disciplinele de studiu (bibliografiile 
obligatorii şi facultative recomandate), numărul de studenţi şi cadre didactice, planurile 
editoriale,  bazele de date ale editurilor, vizitele la târgurile de carte, la librării. Se întâlnesc 
piedici în prospectarea producţiei editoriale autohtone (nu există la nivel naţional  cataloage 
editoriale, iar pentru periodice  cataloagele cuprind  informaţie de multe ori incompletă). 

 Selecţia – în acest proces sunt importante următoarele criterii:  reputaţia ştiinţifică a 
autorului sau editorului, prestigiul editurii, actualitatea informaţiilor pe care le oferă, limba 
documentului etc. 

Achiziţia propriu-zisă – se face prin comenzi înaintate furnizorilor, editurilor sau 
agenţiilor intermediare de difuzare a publicaţiilor. 



După parcurgerea  acestor etape şi în limitele bugetului alocat, anual  se achiziţionează 
cca 23 mii publicaţii pentru bibliotecile filiale. Bugetul alocat achiziţiei este stabilit de către 
conducerea universităţii şi este distribuit pe facultăţi. Coordonarea bugetului reprezintă cheia 
bunei funcţionări a procesului de achiziţie.  

 

Achiziţionarea prin cumpărare se efectuează diferenţiat pentru cărţi şi periodice. Anual  
se achiziţionează aproximativ 4000 volume cărţi / 1000 titluri (400-500 titluri noi). Pentru 
periodice cumpărarea se face pe baza abonamentelor anuale. În ultimii ani se vede o sporire a 
numărului periodicelor abonate (din 2002 până în 2008 numărul de titluri de periodice s-a dublat 
şi constituie 197 titluri /250 abonamente). Publicaţiile sunt achiziţionate direct de la cele mai 
importante edituri ( “Ştiinţa”, “Tehnica-Info”, “Civitas”, “Phoenix”, “Pro-didactica” ş.a.). Se 
întreţin relaţii de colaborare cu furnizorii de publicaţii (“Vector V-N”, “Mesageria D&D”, 
“Moldpresa”, SECA “Cartea”, “Oenoserv” ş.a. ) 

Tot la capitolul achiziţii, o modalitate importantă de completare sunt donaţiile şi schimbul 
de publicaţii cu parteneri din străinătate. În ultimii ani am primit donaţii impunătoare  de la 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România, „Direction de la recherché et de l’amenagement  
durable” din Franţa, Agenţia Universitară Francofonă, Biroul Naţional de Statistică, Academia 
de Ştiinţe din Moldova, AGEPI ş.a. Trebuie menţionate donaţiile numeroase făcute de cadrele 
didactice de la U.T.M., care  aduc publicaţii pe care le procură cu ocazia unor ieşiri în străinătate 
la congrese şi conferinţe.  Anual primim din donaţii aproximativ 1500 volume/ 400 titluri. 

 În activitatea de achiziţie există anumite probleme. Cele mai stringente sunt: 

 

• Achiziţiile  de publicaţii rămân a fi insuficiente în raport cu cerinţele informaţionale ale 
beneficiarilor. 

• Există un decalaj în proporţia achiziţiei documentelor la filialele bibliotecilor de la 
facultăţi. 

• Schimbul de publicaţii cu biblioteci universitare de peste hotare este nesemnificativ. 
• Nu există colaborare dinamică cu cadrele didactice la nivel universitar pentru procesul de 

achiziţie a documentelor. 
• Criza financiară cu care se confruntă Biblioteca U.T.M. diminuează sporul achiziţiei. 
• Furnizorii de documente nu întotdeauna îndeplinesc cerinţele (există neconcordanţe şi 

întârzieri  de livrare). 
 

Biblioteca îşi propune în domeniul achiziţiei realizarea următoarelor sarcini: 

 

• Extinderea achiziţiei de documente electronice care are următoarele avantaje: rapiditatea 
furnizării informaţiilor, posibilitatea ca aceeaşi publicaţie să fie consultată de mai multe 
persoane în acelaşi timp ş.a. 

• Dezvoltarea cooperării cu alte biblioteci universitare de profil tehnic din ţară şi peste 
hotare (România, Rusia ş.a.) în vederea achiziţiei partajate a unor baze de date. 

• Examinarea posibilităţilor de a adera la piaţa comerţului electronic de carte.   



• Reevaluarea activităţii de schimb intern şi internaţional de publicaţii. Preferabil ar fi, să 
se facă schimbul, cu publicaţiile proprii ale universităţii (lucrări cu caracter didactic şi 
ştiinţific, elaborate de cadrele didactice ale universităţii).  

• Coordonarea achiziţiei în cadrul subdiviziunilor bibliotecii. Bibliotecarii de la serviciile 
de împrumut deţin informaţii preţioase, privind interesele informaţionale ale 
beneficiarilor.  Doar întreţinând relaţii de interdependenţă între toate serviciile din 
bibliotecă, putem contribui în mod accentuat la dezvoltarea imaginii bibliotecii şi la 
creşterea calităţii serviciilor. 

• Sensibilizarea factorilor de decizie (rectorat, decanat), privind sporirea alocaţiilor pentru 
achiziţie şi informarea despre acestea. Cunoaşterea situaţiei fondurilor bugetare necesare 
pentru achiziţia de documente ne-ar permite să  stabilim o politică de dezvoltare a 
colecţiei. 
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