
Spații renovate și modernizate ale Bibliotecii UTM 

Proiectul de reconstrucție și modernizare a Bibliotecii UTM a prevăzut o reparație capitală, 

extinderea spațiilor funcționale cu cca 200 m.p., amenajarea unor spații pentru depozitarea 

cărților, crearea unor zone noi pentru învățare și recreere. Astfel, Biblioteca renovată din 

blocul 6 de studii este amplasată în cca 1300 m.p., deține peste 60 000 publicații și oferă peste 

100 de locuri pentru utilizatori. 

Acest proiect ambițios, inițiat de Rectorul Universității Tehnice, prof.univ., dr.hab. Viorel 

Bostan, având suportul Ministerului Educației al RM, a fost realizat într-un termen restrâns de 

către echipa de constructori din cadrul universității, cu implicarea perseverentă a 

Administrației, a Direcției Tehnice, a bibliotecarilor. Au fost demolați și reconstruiți pereți, 

schimbate rețelele de comunicații, electrice, ventilare și încălzire. S-a optat pentru un mobilier 

modern, dedicat. Au fost comandate rafturi speciale pentru cărți și reviste, mese cu iluminare 

și scaune confortabile, jaluzele, mobilier pentru personalul bibliotecii. Au fost amenajate zone 

de citire separate cu confort sporit (canapele, iluminare specială), zone pentru lucrul în 

echipă, spații pentru recreere și socializare înzestrate cu canapele, bean-bag-uri etc. Totodată 

au fost plasate materiale informative, infografice pe perimetrul pereților pentru informarea 

vizuală rapidă a utilizatorilor cu serviciile și facilitățile existente. Biblioteca va fi dotată și cu 

echipamentul tehnic necesar, inclusiv copiatoare, scanere, imprimante pentru uzul 

studenților. 

Reformată, Biblioteca Tehnico-științifică UTM va oferi acces la resurse informaționale și 

documentare, infrastructură modernă, cu zone atractive pentru învățare, cercetare și 

socializare. În acest nou Hub al Bibliotecii sunt amplasate: 

• sala de lectură cu publicații din toate domeniile cunoașterii  

• sala de ediții periodice 

• sala multimedia 

• colecția de literatură științifică 

• colecția de patrimoniu 

• colecția de publicații de referință 

• colecția de standarde și documente tehnice 

• colecția Teze de doctor 

• colecția de beletristică 

• colecția de carte veche 

• colecția „Titu-Marius Băjenescu” 

• serviciul Bibliografie. Asistență Informațională  

• biblioteca filială a Facultății Inginerie Mecanică Industrială și Transporturi 

• zone de citire, recreere și socializare 

Cu deschiderea acestei Biblioteci moderne membrii Comunității Universității Tehnice vor 

avea facilități nu doar pentru accesul nelimitat la informație și cunoaștere ci și un mediu 

favorabil pentru învățare, cercetare, socializare și comunicare, o atmosferă care conduce la 

dezvoltare și evoluție personală în beneficiul întregii comunități. 


