
1 
 

                                                    
 

APROBAT 
la ședința Consiliului de Administrație 

 al BTȘ UTM, Proces verbal nr.1, 21.01.2021  
Z. Stratan, Director BTȘ 

 
___________________ 

 
 
 

 

 

Biblioteca Tehnico-știinţifică UTM 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE 
  

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chișinău – 2021 



2 
 

 

C U P R I N S 

 

 
Argument 
 
I.  Indicatori statistici şi de performanţă 
II. Plan de obiective – 2021 
 
Anexe: 

1. Planul expoziţiilor tematice de publicaţii – 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.  INDICATORI STATISTICI ŞI DE PERFORMANŢĂ 
 

 
1. Utilizatori –  8 000 

2. Vizite la bibliotecă –  150 000 

3. Împrumut de documente – 250 000 

4. Documente în stoc – 850 000 u.m. 

5. Achiziţii noi – 7 000 u.m. 

6. Eliminări din colecţii – 30 000 vol. 

7. Referinţe bibliografice – 4 000 

8. Zile de Informare – 4 

9. Expoziţii ale publicaţiilor recent achiziţionate – 25 

10. Expoziţii tematice – 120 

11. Manifestări cultural-educative – 5 
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A R G U M E N T 

 

În anul 2021 Biblioteca Tehnico-științifică a Universităţii Tehnice a Moldovei (BTȘ UTM) îşi va organiza activitatea în conformitate cu misiunea,  
valorile declarate și obiectivele stabilite. 
 

Misiunea bibliotecii: asigurarea informațională a procesului didactic și de cercetare prin prestarea serviciilor de calitate, actualizarea continuă a 
colecțiilor de documente tradiționale și digitale, extinderea accesului la resursele online, aprofundarea culturii informației utilizatorilor. 

 
Valori declarate: satisfacerea cerințelor informaționale ale tuturor utilizatorilor, tehnologii și servicii moderne, profesionalism, calitate. 

 
Obiectivele bibliotecii sunt stabilite în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare, în special Legea cu privire la biblioteci (Parlamentul 
RM 2017, cu aplicare din 2019), documentele reglementatoare ale UTM, acte de reglementare a activității BTȘ, documente și politici elaborate de 
organizații profesionale de nivel național și internațional, recomandări de organizare a activității bibliotecilor pe perioada pandemică. 
 
Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci a numit anul 2021 Anul fortificării digitalizării activității bibliotecilor și a 
determinat pentru anul 2021 următoarele priorități:  
 Tehnologiile informaționale în activitatea bibliotecilor – imperativul supraviețuirii; 
 Incluziunea digitală a personalului de specialitate din biblioteci; 
 Dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; 
 Dezvoltarea și promovarea Științei Deschise; 
 Promovarea lecturii ca bază pentru dezvoltarea multilaterală. 

 
Reieșind din prevederile documentelor menționate, și în funcție de situația reală, generată de pandemie, pentru anul 2021 BTȘ UTM își va organiza 
activitatea conform următoarelor priorități: 
 

1. Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităţilor utilizatorilor. Organizarea unei comunicări eficiente cu toți membrii comunității 
academice prin utilizarea și dezvoltarea diferitor instrumente de comunicare. Utilizatorii vor fi informați despre noile achiziții, servicii prestate de 
bibliotecă, activități instructiv-educative. Se va opta pentru un dialog colaborativ. Vor fi identificate resurse informaționale științifice și didactice 
relevante, inclusiv în acces deschis și diseminată această informație în comunitatea universitară.  

2. Constituirea resurselor informaţionale. Vor fi dezvoltate colecțiile bibliotecii, inclusiv cea electronică, care satisfac interesele de studiu, 
cercetare, informare, documentare ale utilizatorilor. Va fi elaborată Politica de dezvoltare a resurselor informaționale ale BTȘ. Va continua 
completarea catalogului electronic cu descrieri analitice ale articolelor din revistele abonate de bibliotecă. Se va colabora eficient cu departamentele, 



2 
 

vor fi elaborate liste pentru achiziții de documente. Se va opta pentru achiziții de publicații relevante pentru domeniile de interes ale UTM. Va fi 
gestionat Catalogul Electronic al bibliotecii, dezvoltat catalogul partajat Primo.  

3. Amplificarea rolului Bibliotecii în promovarea Ştiinţei Deschise. Dezvoltarea, promovarea, mentenanța Repozitoriului Instituțional. Oferirea 
suportului informaţional comunităţii universitare cu privire şa Ştiinţa Deschisă. Tematica repozitoriului se va extinde prin introducerea extraselor din 
Teze de master. Se vor identifica lucrările profesorilor UTM indexate în GoogleScolar și alte baze de date pentru a fi preluate. Va fi intensificată 
promovarea Repozitoriului cu scop de a accelera introducerea publicațiilor științifice ale cadrelor didactice UTM. Sporirea cunoştinţelor bibliotecarilor 
privind Ştiinţa Deschisă 

4. Formarea tuturor categoriilor de utilizatori în domeniul Culturii Informației. Se va pune accent pe instruirea și consultanța individuală a 
utilizatorilor; organizarea instruirilor de Cultura Informației  la distanță. Vor fi elaborate tutoriale și materiale video, prezentări on-line.  

5. Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne. Se vor extinde serviciile electronice oferite de bibliotecă. Va fi susținută 
constant comunicarea cu utilizatorii în mediul virtual (poșta corporativă, telefonie mobilă). Se va opta pentru actualizarea/dezvoltarea paginii Web, a 
blogului bibliotecii, utilizarea altor instrumente de social-media.  

6. Explorarea resurselor informaționale în acces deschis; prelungirea licenței pentru acces la baza de date Springer. Va fi întreținută 
corespondența cu Edituri, furnizori și distribuitori de publicații online. Se vor promova bazele de date deținute de bibliotecă, se va organiza Săptămâna 
Accesului Deschis.  

7. Dotarea cu tehnică și echipament modern (calculatoare, scanere, imprimante, sisteme de securitate etc.) în conformitate cu necesitățile 
infrastructurii informaționale și a utilizatorilor, în dependență de alocările bugetare. Vor fi înaintate demerse către administrația UTM pentru înnoirea 
parcului de compiutere. 

8. Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Reparații. Dotarea cu mobilier. Vor fi înaintate propunei pentru reparații capitale și 
curente, reamenajarea spațiilor existente și retehnologizarea acestora, reamplasarea colecțiilor etc. 
 
Managementul bibliotecii. Vor fi gestionate toate sectoarele de activitate. Va fi acordată o atenție sporită respectării dispozițiilor, ordinelor, hotărârilor, 
recomandărilor elaborate la nivel național și instituțional privind activitatea în situația generată de pandemia Covid-19. Se vor asigura măsurile de 
protecție și securitate pentru angajați și utilizatori. Se va colabora cu administrația UTM și structurile universitare privind soluționarea problemelor 
organizatorice, financiare, de personal. Rămâne prioritar elaborarea/actualizarea cadrului de reglementare al Bibliotecii în conformitate cu noul Cadru 
de Reglementare pentru biblioteci (Legea cu privire la biblioteci, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice, Regulamentul 
de Evaluare a bibliotecilor, Regulamentul privind serviciile oferite de biblioteci). Se vor actualiza Fișele de posturi. Biblioteca se va pregăti de 
procedura de evaluare. 
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Va fi asigurată formarea profesională continuă a personalului. Vor fi întreprinse acțiuni de asistență metodologică a bibliotecarilor UTM și a celor din 
rețeaua bibliotecilor de învățământ profesional-tehnic. Va fi pregătită și realizată Atestarea cadrelor bibliotecare conform Regulamentului de atestare. 
Biblioteca va colabora constructiv cu departamentele/catedrele UTM, cu instituții bibliotecare și de cultură din țară și de peste hotare. 
 
 

 

ABREVIERI: 
 

BTȘ UTM 
Biblioteca Tehnico-științifică a Universităţii Tehnice a Moldovei 

Serviciul DCCI Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor. Catalogare. Indexare 

Biroul AEC Biroul Achiziţie şi Evidenţa Colecţiilor 
Biroul PASD Biroul Prelucrarea Analitico-sintetică a Documentelor 
Serviciul RE Serviciul Resurse Electronice 
Serviciul BDȘ Serviciul Bibliografie. Documentare Știinţifică 

Biroul CLȘ Biroul Colecţia Literatură Știinţifică 

Biroul CBR Biroul Cercetare Bibliografică. Referinţe 

Biroul ESDT Biroul Ediţii Speciale şi Documente Tehnice 

Biblioteci filiale:  

Biblioteca FUA Biblioteca Filială a Facultăţii Urbanism şi Arhitectură 

Biblioteca FCGC& FIEB Biblioteca Filială a Facultăţii Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi Facultăţii Inginerie Economică şi Business 

Biblioteca FCIM& FET Biblioteca Filială a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii 
Biblioteca FIMIT Biblioteca Filială a Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 
Biblioteca FTA Biblioteca Filială a Facultăţii Tehnologia Alimentelor 
Biblioteca FTP Biblioteca Filială a Facultăţii Textile şi Poligrafie 

Biblioteca FEIE Biblioteca Filială a Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică 

DTIC UTM Direcția Tehnologia Informației și Comunicații UTM 
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PLAN DE ACŢIUNI – 2021 

 

 

1. Dezvoltarea colecţiilor 

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni/Procese Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

1. Respectarea rigorilor și măsurilor de igienizare a spațiilor bibliotecii, a 
întregului fond de carte. Introducerea procedurilor de carantină pentru 
cărțile în circulație. 

Toate colecțiile 

 

Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale; 
Serviciile deţin. de 
colecţii 

2. Stabilirea priorităților de achiziție în concordanță cu Studiul anual de 
identificare a nevoilor informaționale, în conformitate cu: 

– Listele bibliografice recomandate pentru procesul de studii 
– Curricula universitară 
– Programele de cercetare instituționale 
– Colecțiile existente 
– Solicitările /chestionarea utilizatorilor 

 
 

7-8 liste  

 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Serviciul DCCI 
Biroul AEC; 
Bibliotecile filiale; 
serviciile deţinătoare de 
colecţii 

3. Identificarea surselor de achiziție a documentelor: consultarea 
cataloagelor şi listelor editoriale, site-urilor web ale editurilor privind 
stocurile de carte disponibile; vizite la librării, participarea la saloane și 
târguri de carte;  oferte ale cadrelor didactice; alţi furnizori publici și 
individuali, etc. 

 
Integral  

 
Pe parcursul 

anului 

 
Biroul AEC; 
Bibliotecile filiale; 
serviciile deţin. de 
colecţii 

4. Determinarea nivelului de asigurare a disciplinelor noi cu resurse 
informaţionale prin analiza colecţiilor bibliotecilor filiale 

20 discipline Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale 
 

5. Stabilirea legăturilor cu furnizorii de documente, perfectarea comenzilor, 
contractelor de achiziţie; urmărirea onorării comenzilor, plăţilor efectuate 
către furnizori. 

 
Integral  

 
Pe parcursul 

anului 

Administraţia BTŞ, 
Serviciul DCCI 
Biroul AEC; 

6. Recepţionarea documentelor intrate în colecţia bibliotecii: 
– cărţi 
– publicaţiile editurii „Tehnica-UTM” 
– documente electronice 
– publicaţii seriale 
– alte tipuri de documente 

6 000 u.m. 
1500 vol. 
4000 u.m. 

5 u.m. 
450 u.m  
45 u.m. 

 
Pe parcursul 

anului 
 

 
Serviciul DCCI 
Biroul AEC,  
serviciile deţinătoare de 
colecţii 
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7. Evidenţa documentelor în registrul de evidenţă primară a datelor 
cantitative şi valorice a tuturor documentelor intrate în Biblioteca UTM. 
Înregistrarea obligatorie a tuturor intrărilor, ieşirilor şi dinamica fondului 
de documente în Registrul de Mişcare a Fondului (RMF). 

 
60 poziţii 

 
Pe parcursul 

anului 
 

 
Serviciul DCCI 
Biroul AEC  
 

8. Evidenţa individuală, prelucrarea tehnică, inventarierea documentelor, 
întreţinerea Registrului Inventar. 

6 000 u.m. Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI 
 

9. Recepţionarea, evidenţa, barcodarea şi repartizarea serialelor în 
subdiviziuni. 

450 u.m.  Pe parcurs Serviciul DCCI 

10. Dezvoltarea colecțiilor electronice ale Bibliotecii: 
- Determinarea surselor pentru completarea Repozitoriului UTM, 

înregistrarea și introducerea conținuturilor 
- Extinderea colecţiei în format electronic a materialelor editate la 

editura Tehnica-UTM; 
- Identificarea surselor informaționale relevante în baze de date 

științifice, stocarea, evidența și includerea în Colecția digitală 

 
3000 înregistrări 

 
90 titluri 

 

 
Pe parcursul 

anului 
 

 
lunar 

 
Serviciul Resurse 
Electronice 
 
 
serviciile deţinătoare de 
colecţii 

11. 
 

Analiza colecţiilor în vederea deselecţiei, redistribuirii publicaţiilor, 
reorganizării structurale a colecţiilor. 

- Colecția Materiale didactice ale profesorilor UTM, anii 1990-2000 
- Colecția integrală a Bibliotecii FUA 
- Colecțiile serviciului Bibliografie. Documentare Științifice 

 
 

221 m.l. 
Comp. 0-72 

Toate colecțiile 

 
Pe parcursul 

anului 

Serviciile deţinătoare de 
colecţii, 
 Biblioteca FCIM&FET, 
Biblioteca FUA, 
Serviciul BDȘ 

12. Organizarea colecțiilor la raft: recepționarea, evidența, aranjarea, 
verificarea, reamplasarea, igienizarea, restaurarea. Depozitarea 
publicațiilor restituite de către utilizatori într-o zonă separată pentru 72 
ore (carantină) 

Toate colecțiile  Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţin. de 
colecţii 

13. Eliminarea documentelor din colecţii (cărţi, seriale): coordonarea cu 
departamentele, cadrele didactice privind deselecţia, alcătuirea 
borderourilor, perfectarea proceselor verbale privind eliminarea. 
 

30 000 u.m. 
15 procese-

verbale 
CZU 0-9 

Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţin. de 
colecţii 
Bibl. FCGC&FIEB, 
Biblioteca FUA, BDŞ  

14. Analiza livrării publicaţiilor periodice de către agenţi în vederea lichidării 
restanţelor 1 agent Ianuarie-

martie 
Biroul AEC 
 

15. Lucrul cu colecția Fondului de Schimb și rezervă în vederea completării, 
distribuirii publicațiilor conform contractelor 

Integral Pe parcursul 
anului 

Biroul AEC, 
 

16. Efectuarea schimbului de publicații intern şi internaţional: 
– publicaţii expediate (inclusiv revista „Journal of Engineering 

 
60 u.m. 

 
Pe parcursul 

 
Biroul AEC; 
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Science”, „Journal of Social Sciences”) 
– publicaţii primite 

 
100 u.m. 

anului 
 

 

17. Analiza colecției de carte în limba rusă (comp. 004) în vederea barcodării 
acesteia 

175 m lin. de raft Pe parcursul 
anului 

Biblioteca FCIM&FET 

18. Menținerea colecţiei speciale „Memoria Cărţii” (publicaţii din fondul 
documentar al bibliotecii editate până la 1950) 

 
Integral 

Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţinătoare de 
colecţii 

19. Completarea colecției de patrimoniu universitar, elaborarea fișierului, 
coordonarea cu bibliotecile filiale 

Integral Pe parcursul 
anului 

Serviciul BDȘ, 
Bibliotecile filiale 

20. Actualizarea colecţiei de standarde, înregistrarea schimbărilor în 
conformitate cu publicaţia ISM „Buletinul de Standardizare” 

100 standarde Februarie - 
decembrie 

Biroul ESDT 
 

21. Pregătirea și furnizarea informației privind asigurarea documentară a 
specialităților (la cererea departamentelor) 

Specialități Pe parcursul 
anului 

Direcția Bibliotecii, 
Bibliotecile filiale  

2. Organizarea informaţiei: catalogare, indexare 

Nr.crt. Acţiuni/Procese Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

22. Înregistrarea datelor bibliografice în baza de date a bibliotecii (Catalogul 
Electronic): achiziţii noi, fond retrospectiv 

500 titluri 
 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI 
Biroul PASD 

23. Redactarea integrală a înregistrărilor bibliografice (vedetelor de autor şi 
de subiect) din catalogul electronic 

500 titluri 
 

Pe parcursul 
anului 

Biroul PASD 

24 Sistematizarea zecimală a publicaţiilor achiziţionate curent 500 titluri Pe parcursul 
anului 

Biroul PASD 

25. Indexarea pe subiecte a publicaţiilor prelucrate în regim automatizat 500 titluri Pe parcursul 
anului 

Biroul PASD 

26. Redactarea înregistrărilor de exemplar 5000 u.m. Pe parcursul 
anului 

Biroul PASD 

27. Redactarea şi imprimarea fişelor de catalog 2000 fişe Pe parcursul 
anului 

Biroul PASD 

28. Intercalarea fişelor în Catalogul general al bibliotecii 700 fişe Trimestrial 
 

Biroul PASD 

29. Întocmirea şi imprimarea fişelor pentru carte 3000 fişe Pe parcursul 
anului 

 Biroul PASD 

30. Înregistrarea ediţiilor periodice curente în baza de date 400 un. Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI 
Biroul AEC 
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31. Introducerea datelor bibliografice analitice ale articolelor din revistele 
abonate în baza de date a bibliotecii (Catalogul Electronic) 

1000 
 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul  BDȘ 
 

 
32. 

Continuarea procesului de barcodare a colecției: selectarea documentelor 
din fondul retrospectiv, inventarierea publicațiilor didactice cu evidență 
neinventară, verificarea dubletelor restituite de utilizatori, verificarea în 
baza de date etc. 

Integral 
35 m.l. de raft 

Pe parcursul 
anului 

Biblioteca FCIM&FET, 
Biblioteca FCGC&FIEB 

33. Casarea documentelor de pe fişele din catalog, eliminarea fişelor 
documentelor casate din sistemul de cataloage 

10 000 u.m. 
300 fişe 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI  

34. Casarea înregistrărilor bibliografice din Catalogul electronic. 3 000 u.m. Trimestrial Biroul PASD 

35. Întreţinerea aparatului de referinţă în serviciile deţinătoare de colecţii Cataloage, fişiere Permanent Serviciile deţinătoare de 
colecţii 

3. Deservirea utilizatorilor 

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni/Procese Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

36. Informarea și instruirea utilizatorilor privind măsurile de protecție și 
securitate, regulile sanitaro-epidemiologice impuse de virusul Covid 19.  

Discuții, 
informații difuzate 

Pe parcursul 
anului 

Toți angajații 

37. Informarea utilizatorilor despre noi servicii acordate de bibliotecă, 
programul de lucru în perioada pandemică, modalități de accesare a 
resurselor. 

8 informări, prin 
e-mail, rețele 
social-media 

Pe parcursul 
anului 

Direcția Bibliotecii, 
Bibliotecile filiale 

38. Înregistrarea studenţilor anului I ca utilizatori ai bibliotecii. 1400 Septembrie-
octombrie 

Bibliotecile filiale 

39. Asigurarea evidenţei unice a cadrelor didactice (la toate punctele de 
împrumut). 

500 Pe parcursul 
anului 

Serviciile de împrumut 

40. Atragerea de noi utilizatori la bibliotecă: masteranzi, doctoranzi, tineri 
cercetători, alte categorii de angajați prin promovarea serviciilor și 
resurselor Bibliotecii. 

+100 Pe parcursul 
anului 

Serviciile de împrumut 

41. Realizarea împrumutului inter-bibliotecar (ÎIB) 100% satisfacerea 
cererilor 

Pe parcursul 
anului 

Biroul CLȘ 

42. Acordarea serviciilor pentru utilizatorii externi Conf. cererilor Pe parcursul 
anului 

Serviciile BTȘ 

43. Sporirea numărului de vizitatori pe website-ul bibliotecii și pe pagina de 
FB 

      + 200 Pe parcursul 
anului 

Serviciile RE,  BDȘ;  
Bibliotecile filiale 
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44. Promovarea colecţiei electronice a bibliotecii: materiale editate la UTM, 
cărți scanate. 

4 acțiuni de 
promovare 

Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţinătoare de 
colecţii 

45. 
 

Amenajarea sălii de lectură cu acces direct la raft. Amplasarea colecției de 
carte științifică uzuală și a edițiilor seriale curente.  

Integral  Semestrul I Serviciul BDȘ 
Colecția științifică 

46. 
 

Deschiderea sălilor de lectură cu acces direct la raft în bibliotecile filiale 
ale BTȘ. 

2 săli Semestrul I Biblioteca FUA, 
Biblioteca FIMIT  

47. Reducerea numărului restanţierilor (deservirea strictă în baza carnetului 
de cititor prelungit, somarea datornicilor, evidența studenților 
exmatriculați) 

 
50% 

Pe parcursul 
anului 

 
Bibliotecile filiale 

 48. Sensibilizarea comunității universitare privind utilizarea bibliotecii: 
- colaborarea cu șefii de departamente, monitorii de grupă 
- elaborarea/renovarea ghidurilor promoționale 
- amplasarea informației curente pe web, rețele de socializare, 

panouri informative 

 
 

Dialoguri, lecții, 
ghiduri 

 
 

Pe parcursul 
anului 

Direcția Bibliotecii; 
 
Serviciile de împrumut 

49. Deservirea diferențiată a categoriilor de utilizatori: absolvenți ciclul 
licență, masteranzi, doctoranzi. Activități, 

facilități 
Semestrul II Serviciile de împrumut 

50. Reducerea numărului cererilor neonorate (analiza fişierului Refuzurilor de 
documente) 

30% Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI, 
bibliotecile filiale 

51. Extinderea facilităților pentru utilizatori: rezervarea titlurilor solicitate, 
servicii prin telefon și e-mail, acces direct la raft, împrumut pentru o 
perioadă limitată. 

 
La cerere 

Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţinătoare de 
colecţii 

 
52. 

Studierea opiniei utilizatorilor cu privire la calitatea serviciilor oferite de 
bibliotecă 
Studierea gradului de satisfacție a utilizatorilor 
Studierea opiniei utilizatorilor conform „Boxei de idei” 
Realizarea studiului  “Evaluarea calităţii achiziţiilor pentru 
perioada 2016-2021” 

 
7 chestionare 

 
Studiu 
Studiu  

 
Pe parcursul 

anului 
mai 

 
Bibliotecile filiale 
 
 
Serviciul DCCI 

53. Achitarea cu biblioteca la sfârşitul anului de studiu. Monitorizarea 
semnării fişei electronice (baza de date „Fişa de lichidare”) pentru 
absolvenţi la finalizarea studiilor şi pentru persoanele exmatriculate. 

Absolvenţi 
Fişa electronică 

Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale 
 



9 
 

4. Activitatea bibliografică și Asistența informaţională. 

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni/Procese Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

54. Prestarea referinţelor bibliografice în cadrul biroului Cercetare 

bibliografică. Referințe: 
– de precizare a datelor bibliografice 
– de adresă bibliografică 
– factologice 
– tematice 

520 
 

110 
150 
 20 
240 

 La cerere 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Serviciul BDȘ 

55. Prestarea referinţelor bibliografice tematice de către bibliotecile filiale de 
la facultăţi şi biroul Colecția Literatură știinţifică. 

 
cca 4000 

Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale, 
Biroul CLŞ 

56. Atribuirea indicelui CZU articolelor din revistele UTM JES, JSS și 
tezelor de doctor, indicelui CIB pentru brevetele de invenție 

Sistematic/ la 
cerere, cca 120 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul BDȘ 

57. Susținerea lecțiilor de cultură a  informaţiei pentru studenţii a. I de la toate 
facultățile  

1 lecție în fiecare 
grupă 

Sept.–oct. 
 

Serviciul BDȘ, 
Bibliotecile filiale 

58. Elaborarea tutorialelor/lecțiilor de Cultură a informației on-line pentru 
diverse categorii de utilizatori  

2 tutoriale Sept.–oct. 
 

Serviciul BDȘ 
Bibliotecile filiale 

59. Acordarea consultanţei individuale privind utilizarea catalogului electronic 
Primo, site-ul bibliotecii, bazele de date abonate și în Acces Deschis 
(Springer, Fips, AGEPI etc.), inclusiv prin telefon, e-mail. 

 
La cerere 

 

 
Pe parcursul 

anului 

Serviciul BDȘ, 
Bibliotecile filiale 

60. Organizarea Zilelor de Informare, trimiterea listelor bibliografice de noi 
achiziții către utilizatori prin poșta corporativă.  

4 zile de 
informare 

2 liste  

Semestrial Serviciul BDȘ, 
Bibliotecile filiale 

61. Elaborarea biobibliografiilor: „Sergiu Rădăuțanu”, „Aurel Marinciuc”, 
„Ion Daghi”, (concept, selectare, verificarea materialului, introducere în 
PC, alcătuirea indicilor auxiliari) 

 
3 vol. 

 

 
Pe parcursul 
anului 

Serviciul BDȘ 
Biroul CBR  
E. Plăcintă, A. 
Nagornaia 

62. Dezvoltarea fişierelor analitice tematice: Publicaţiile profesorilor UTM, 
Corpul profesoral-didactic; Personalităţi UTM, Omagiați UTM, 
Colaboratori UTM în paginile Monitorului Oficial al RM;  Publicații ale 
profesorilor UTM în revistele instituționale; Moldova; Teze de doctor în 

ştiinţă; Autoreferate (în format tradiţional). 

 
 

8 fişiere 
 

 
 

Pe parcursul 
anului 

 
Serviciul BDȘ 
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63. Crearea şi gestionarea bazei de date analitice, prelucrarea analitică a 
publicaţiilor periodice în regim automatizat 

 
300 înregistrări 

 
Permanent 

 
Serviciul DCCI 

64. Diseminarea selectivă a informaţiei la solicitarea utilizatorilor 15 beneficiari Pe parcursul 
anului 

Serviciile de deservire 

65. Organizarea expoziţiei „Achiziţii noi în colecţiile Bibliotecii UTM” în 
format tradițional și virtual, expoziţii de Hol 

25 expoziţii 
 

Pe parcursul 
anului 

Serviciile deţinătoare de 
colecţii 

5.  Activităţi ştiinţifice, culturale, educative cu utilizatorii 

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

66. Organizarea expoziţiilor tematice, expoziţii-eveniment (Anexa)  120 exp. Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale, 
Serviciul BDŞ,  

67. Organizarea expoziţiilor mobile de documente în cadrul manifestărilor, 
activităţilor ştiinţifice, la solicitarea administraţiei UTM (ocazional) 

 
La cerere 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul BDŞ, 
Bibliotecile filiale 

 
68. 

Organizarea activităţilor cultural-educative: 
 Prezentări dedicate Zilei Mondiale a Cărții și Dreptului de autor 
 Seminar „Puterea și magia cărții în era digitală” cu studenții  FTP 
 „Facultatea Textile, Poligrafie citeşte o carte: „Managementul 

activităţii de producţie”, autor Ala Cotelnic 
 Săptămâna consacrată Zilei  Europei 
 Prezentarea „Legenda modei feminine „Koko Chanel” de Ziua 

Internaţională a modei (Power Point) 
 consemnarea Zilei Internaționale a Studentului 

Activități 
2 prezentări 

seminar 
activitate 

 
8 expoziții 
activitate 

 
7 standuri inform. 

 
23 -27 aprilie 

23 aprilie 
aprilie 

 
1-10 mai 
11 mai 

 
16 noiembrie 

Direcția Bibliotecii, 
Serviciul BDŞ, 
Biblioteca FTP 
–„– 
–„– 
bibliotecile filiale 
Biblioteca FTP 
 
Bibliotecile filiale 

69. Organizarea Nocturnei Bibliotecilor, activitate cultural-educativă de 
promovare a valorilor și serviciilor bibliotecii 

1 activitate septembrie Direcția Bibliotecii, 
Bibliotecile filiale 

 
70. 

Realizare Program „Biblioteca în sprijinul studenţilor anului I”  
1. Atragerea studenților anului I la bibliotecă: 
 Coordonarea cu decanatele, recepționarea listelor studenților 

înmatriculați 
 Perfectarea Fişei de înscriere la bibliotecă şi a carnetului de cititor 
 Întocmirea graficului primei vizite la Bibliotecă/ coordonarea cu 

monitorii de grupe 
 Organizarea lecţiilor de cultura informaţiei, familiarizarea 

studenţilor anului I cu serviciile de bibliotecă  

 
 

1 program 

 
 
Septembrie-
octombrie 

 
 
Bibliotecile filiale  
la facultăți 
 
 
 
serviciul BDŞ 
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 Înmânarea carnetelor de cititor 
2. Organizarea expoziţiilor dedicate: 
 „1 septembrie - Ziua Informaţiei şi a Cunoştinţelor” 
 „În ajutor anului I” 
 „Ție, student, în primul an de studii” 
  „Biblioteca – componentă a programului educațional” 
 „Cultura informației – o treaptă spre cunoaștere” etc. 

3. Renovarea şi difuzarea materialelor promoționale, inclusiv în regim 
online 
 Distribuirea ghidurilor „Biblioteca UTM”, „Bun venit la 

Biblioteca…”  

 
 
Biblioteca FUA 
Biblioteca FCGC, FIEB 
Biblioteca FTA 
 
 
Direcția Bibliotecii, 
 

 
71. 

Desfăşurarea campaniei „Biblioteca în ajutor licenţiatului”. Toate 
activitățile vor fi desfășurate preponderent prin intermediul mediilor 
electronice. 
Lunarul licenţiatului/masterandului: Acţiune informaţional-bibliografică: 

 Scrisori informative nominale pentru absolvenți cu enumerarea 
serviciilor oferite de bibliotecă, condiții de acces la resurse etc. 

 Asistența informațional-bibliografică în regăsirea, selectarea 
informației în bazele de date, oferite de către BTŞ UTM 

 Consultanţă în  utilizarea catalogului electronic al BTŞ UTM 
 Consultaţii individuale privind elaborarea referinţelor 

bibliografice la tezele de licenţă 
 Îndeplinirea referințelor bibliografice la temele solicitate de 

licențiați 
 Organizarea accesului direct la raft pentru absolvenții ciclului 

licență cu restricțiile stabilite 

 
1 campanie 

 
Activități 

 
Februarie-

iunie 

 

Bibliotecile filiale 
 la facultăți 
 
 
 
Serviciul BDȘ 

 
72. 

Realizarea programului „Orizontul profesiei inginereşti” (continuare). 
Etapa: „Tehnologiile informaţionale – imperativul supravieţuirii”:  

 Expoziţii de publicații dedicate Zilei specialistului (Ziua 
Inginerului, Ziua Programatorului, Automobilistului, 
Energeticianului, etc.) 

 Promovarea colecției de patrimoniu „Publicațiile profesorilor 
UTM” în cadrul campaniei „Creația deschide Universul” și a 
Zilelor Ușilor Deschise la UTM 

 
1 program 

 
Expoziții 

tradiţionale, 
online 

 
 

 
Pe parcursul 

anului 
 

 
 

 mai 
 

 
Bibliotecile 
filiale/serviciile de 
împrumut ale bibliotecii 
 
 
Biblioteca FTP 
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 Omagierea profesorilor aniversari (expoziții, mesaje) 
 Zile de Informare „Publicațiile profesorilor facultății…în anul 

2021”, concursul Top-5 cele mai solicitate cărţi ale profesorilor 

Expoziţii, mesaje 
expoziții 
concurs 

 
 

Biblioteca FCIM&FET 
Biblioteca FCGC&FIEB 

 
73. 

 

Desfăşurarea campaniei „Open Access la UTM” 

Săptămâna de informare: 
– promovarea Bazelor de Date pentru doctoranzi, masteranzi 
– elaborare materiale informative 
– expunere informaţie pe site-ul universității, bibliotecii 

 
1 campanie 

 
octombrie 

 
Direcția Bibliotecii, 
Toate subdiviziunile 
Bibliotecii 

6.  Tehnologia informaţiei   

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni/Procese Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

74. 
 

Administrarea şi întreţinerea calculatoarelor bibliotecii. 
Asigurarea funcţionării reţelei locale şi întreţinerea serverelor 

43 
4 servere 

Pe parcursul 
anului 

Departamentul TIC 
UTM, Serviciul RE 

75. Asigurarea funcționării Soft-ului ALEPH 1 soft Pe parcursul 
anului 

Serviciul RE 

76. Coordonarea activităţilor de creare a înregistrărilor bibliografice şi de 
autoritate cu bibliotecile-participante la catalogul partajat şi platforma 
comună Primo 

Contacte cu 6  
bibl.-participante 

Pe parcursul 
anului 

Serviciul DCCI 

77. Gestiunea Repozitoriului Instituţional: asigurare funcționare, coordonare 
departamente, completare conținut. 

 
1 repozitoriu 

 
permanent 

DTIC UTM, Serviciul 
RE, Direcția Bibliotecii  

78. Administrarea şi întreţinerea paginii web a bibliotecii prin actualizarea 
rubricilor Literatura Electronică, Avizuri, Baze de date, etc. 

1 pagină web Pe parcursul 
anului 

        Serviciul RE 
 

79. Întreținerea paginii BTȘ UTM în rețelele de socializare 1 blog Pe parcursul 
anului 

Administrația 
Bibliotecii 

80. Extinderea colecţiei în format electronic a materialelor editate la Tehnica-
UTM; a expoziţiei virtuale prin scanarea copertelor și cuprinselor cărților 
noi achiziționate. 

100 titluri 
100 cărți 

 
Lunar 

        Serviciul RE 
 

81. Diversificarea resurselor, produselor şi serviciilor de interes pentru 
utilizatori şi atragerea utilizatorilor noi.  

20 u.m. Pe parcursul 
anului 

Bibliotecile filiale;  
 Serviciul RE 

82. Realizarea procedurilor de integrare a bazelor de date personale Studenţi, 
Cadre didactice, Masteranzi, Doctoranzi, atribuirea de loghinuri, parole, 
localizări 

4 baze de date Pe parcursul 
anului 

Serviciul RE 
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83. Promovarea resurselor electronice ale bibliotecii şi a celor online.  Lecţii, mesaje Pe parcursul 
anului 

Serviciul RE 
 

84. Arhivarea informaţiilor de pe servere pe CD-uri. 10 CD Pe parcursul 
anului 

Serviciul RE 
 

85. Asigurarea accesului la bazele de date ştiinţifice:  
 completarea formularelor de abonare a bazelor de date 
 completarea formularelor pentru accesul deschis la baze de date 
 informarea prin e-mail a șefilor de departamente, decani, 

prorectori privind accesul deschis la bazele de date. 
 plasarea pe site a informaţiilor despre bazele da date abonate şi 

perioada de acces 
 Generarea rapoartelor de accesare a resurselor informaționale 
 Întreținerea corespondenței cu reprezentanții administratori ai 

resurselor bazelor de date 

 
 

11 baze de date 

 
 

Permanent 
 

La necesitate 

 
 
Direcția Bibliotecii, 
Serviciul RE 
Responsabil V. Stratan 

7. Activitatea metodologică şi de cercetare  

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

86. Studierea tendinţelor de dezvoltare a bibliotecilor şi a experienţei 
avansate în vederea implementării bunelor practici 

 Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

87. Elaborarea/actualizarea cadrului de reglementare al BTŞ UTM 4 regulamente Semestrul I Direcţia Bibliotecii 

88. Elaborarea/actualizarea documentelor de reglementare, normative şi 
tehnologice ale subdiviziunilor bibliotecii: 

4 regulamente, 
2 politici, 

instrucţiuni 

Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 
șefi subdiviziuni 

89. Revizuirea/ actualizarea şi aprobarea fișelor de post 30 fișe Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 
șefi subdiviziuni 

90. Supervizarea realizării activităţilor de planificare, organizare şi raportare 
ale personalului de conducere a bibliotecii. 

10 angajaţi Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

91. Sinteza datelor statistice din rapoartele de activitate ale subdiviziunilor, 
completarea formularului 6c „Cercetare statistică anuală. Activitatea BTŞ 
UTM în anul 2020”. Raportare online în Centralizatorul activităţii SNB, 
rubrica corespunzătoare. 

 
1 raport 

 
ianuarie 

 
Direcţia Bibliotecii, 
director adjunct 
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92. Acordarea asistenţei metodologice personalului bibliotecii și 
bibliotecarilor din rețea 

permanent Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

93. Acordarea consultanţei operative personalului bibliotecii și bibliotecarilor 
din rețea 

55 consultaţii Pe parcursul 
anului 

Centrul biblioteconomic 
departamental BTȘ 

94. Organizarea seminarului „Cercetarea statistică anuală 2021.  Activitatea 
bibliotecilor” pentru bibliotecarii din rețea. 

2 seminare Ianuarie 
Decembrie 

Direcţia Bibliotecii  

 
95. 

Organizarea seminarului „Indicatori de performanță pentru biblioteci” 
pentru personalul BTȘ UTM 

1 seminar Aprilie Direcţia Bibliotecii 

 
96. 

Organizarea atelierelor profesionale: 
- Tehnici de creare a expoziţiei virtuale 
- Pregătirea BTȘ UTM pentru procesul de evaluare a activităţii conform 
„Regulamentului de evaluare a bibliotecii publice” 
- Amplificarea poziţiei BTŞ UTM în promovarea Ştiinţei Deschise  

 
ateliere 

 
Martie 
aprilie 

 
octombrie 

 
Direcţia Bibliotecii 

97. Diseminarea informaţiei profesionale personalului bibliotecii și 
bibliotecarilor din rețea 

4 rotații Permanent Direcţia Bibliotecii 

 
98. 

Recepţionarea, analiza, sinteza datelor statistice din formularele 6c 
„Cercetare statistică anuală. Activitatea bibliotecilor în anul 2020” ale 
bibliotecilor din rețea. Completarea Raportului Centralizator al activităţii 
SNB, introducerea datelor  în Sistemul de Raportare online “Raport 6 C” 

55 biblioteci 
din reţeaua 
bibliotecilor 
profesional-tehnice 

 
ianuarie 

 
Direcţia Bibliotecii, 
director adjunct 

8. Managementul bibliotecii 

Nr.crt. Activităţi/Acţiuni Volum 
Termeni de 

realizare 
Responsabili 

99. Asigurarea bunei funcționări a tuturor subdiviziunilor BTȘ UTM. 
Asigurarea măsurilor de protecție și securitate pentru angajați și 
utilizatori. 

7 biblioteci filiale,  
3 servicii, 7 
birouri 

Pe parcursul 
anului 

Director 

100. Asigurarea suportului organizatoric pentru desfășurarea activităților 
bibliotecii. 

Conform planului Pe parcursul 
anului 

Director adjunct, șefii 
subdiviziuni 

101. Asigurarea participării personalului bibliotecii la reuniunile profesionale 
din cadrul UTM și din exterior. 

20 participări Pe parcursul 
anului 

Director adjunct 

102. Asigurarea activităților de dezvoltare profesională a angajaţilor Bibliotecii 
la cursuri în centre specializate 

Conform 
graficului 
cursurilor 

Pe parcursul 
anului 

Director 
Director adjunct 
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103. Organizarea și participarea directă în procesul de achiziţie a documentelor 
şi abonare la publicaţii periodice şi baze de date. 

Integral  Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

104. Participarea în Proiectul MINERVA, realizarea sarcinilor din proiect 
(promovarea Ştiinţei Deschise, dezvoltarea repozitoriului instituţional 
IRTUM) 

1 proiect Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

105. Iniţierea/actualizarea acordurilor de colaborare şi parteneriat cu instituţii 
info-documentare din ţară şi străinătate. 

30 acorduri Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

106. Iniţierea activităţii de voluntariat prin atragerea voluntarilor din 
comunitatea universitară. Întocmirea documentelor de rigoare în 
conformitate cu regulamentul privind voluntariatul la UTM. 

 
voluntari 

 
Semestrul II 

 
Direcţia Bibliotecii 

107. Diseminarea informației cu caracter administrativ în colectivul bibliotecii. Informații Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 
șefii de subdiviziuni 

108. Întreținerea relațiilor de colaborare cu structurile educaționale ale UTM, 
parteneri, agenți editoriali, biblioteci, ABRM etc. Contacte 

personale 

Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

109. Asigurarea funcționării Consiliului de Administrație al BTȘ UTM. ședințe Pe parcursul 

anului 
Direcţia Bibliotecii 

110. Elaborarea Planului și Raportului anual al bibliotecii. Plan, Rapoarte Decembrie, 
ianuarie 

Direcţia Bibliotecii 

111. Organizarea adunării generale a colectivului. 2 adunări Martie, 
decembrie 

Direcţia Bibliotecii 

112. Soluționarea problemelor curente ale bibliotecii privind lucrul cu 
personalul, achiziția documentelor, aprovizionarea cu materiale, reparația 
încăperilor și a mijloacelor tehnice etc. 

Demersuri, ordine Pe parcursul 
anului 

Direcţia Bibliotecii 

 
 
 
 
Director BTȘ UTM,                                                Zinaida Stratan 
 
 


