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Biblioteca Tehnico-științifică este parte integrantă a Universităţii Tehnice a Moldovei, care sprijină 

instituția în procesul de pregătire a cadrelor inginerești pentru ramurile economiei naționale și realizarea 

cercetării științifice în domeniile științei și tehnicii. 

Biblioteca Tehnico-științifică a Universităţii Tehnice a Moldovei își desfășoară activitatea în 

conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Tehnico-științifice a UTM, 

aprobat la 31.01.2017 şi Strategia de dezvoltare a Bibliotecii UTM (2018-2020), contribuind la 

dezvoltarea învățământului universitar tehnic și cercetării științifice prin satisfacerea necesităților 

informaționale ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, altor categorii de utilizatori. 

 

În anul 2020 Biblioteca Tehnico-științifică a UTM (Biblioteca UTM) a urmat misiunea de asigurare 

informațională a procesului didactic, de cercetare ştiinţifică şi educaţie prin extinderea accesului la 

resursele şi serviciile on-line, completarea continuă a colecțiilor de documente tradiționale și digitale, 

sporirea culturii informației a utilizatorilor.  

Biblioteca UTM este de tip bibliotecă universitară cu filiale, ceea ce determină evidenţierea în cadrul 

structurii a două componente majore: 3 servicii funcţionale centrale şi 7 filiale la facultăţi. 

 

Biblioteca UTM întreţine relaţii de colaborare şi cooperare cu structuri infodocumentare din ţară şi de 

peste hotare în scopul transferului de experienţă profesională şi realizării schimbului interbibliotecar de 

publicaţii. BTŞ a UTM deţine categoria superioară şi realizează funcţia de Centru Metodologic pentru 

55 biblioteci ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar, postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar de profil tehnic.   

 

Reperele profesionale ale anului 2020 au vizat următoarele: pe plan internaţional, declarat de către 

IFLA-UNESCO: „Biblioteca anului 2020: Consolidare, Interconectare, Participare”; în Republica 

Moldova: Anul 2020 – Anul Lecturii, declarat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în cadrul 

Forumului managerilor Sistemului Naţional de biblioteci.  

 

În anul 2020 activitatea Bibliotecii UTM a fost influențată de restricțiile impuse de situația pandemică. 

Biblioteca a activat în corespundere cu ordinele și dispozițiile emise de administrația UTM,  

recomandările elaborate la nivel național privind managementul bibliotecii în situația generată de 

pandemia Covid-19. Au fost reorganizate procesele de lucru, serviciile acordate utilizatorilor, inclusiv 

împrumutul și restituirea cărților. S-a optat pentru asigurarea măsurilor de protecție și securitate atât a 

angajaților, cât și a utilizatorilor. S-a făcut informarea personalului și utilizatorilor privind regulile 

sanitaro-epidemiologice impuse de virusul Covid 19. Au fost respectate rigorile și măsurile de igienizare 

a spațiilor bibliotecii, instalate 8 ecrane de protecție la bibliotecile filiale la facultăți. 

Accesul fizic la colecțiile bibliotecii a fost restricționat pe perioade determinate, conform prevederilor 

legislative, dar, în mare parte, utilizatorii au fost serviți conform unui orar de funcționare stabilit. 

 

În 2020 au fost înregistrate 85790 vizite și s-au împrumutat 138460 publicații, de două ori mai puțin 

comparativ cu anul 2019. 

 

Accesul permanent la resursele bibliotecii a fost realizat prin intermediul mediilor electronice. 

Biblioteca a depus un efort considerabil pentru a oferi acces la colecții și servicii de la distanță, prin 

actualizarea site-ului web, a resurselor informaționale deținute. Prin intermediul paginii Web a BTȘ, 

care constituie un serviciu electronic complex, utilizatorii au avut acces la multiple resurse electronice, 
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inclusiv la LibUnivCatalog (catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din Republică), 2 baze de date 

proprii: catalogul electronic al BTȘ și Repozitoriul Instituțional. Pe pagina Web se mai regăsesc: 

Colecția electronică a bibliotecii (rubricile eLitertura și Cărți editate la UTM); expoziția virtuală „Cărți 

noi”, serviciul de referință „Întreabă bibliotecarul”, rubrica „Achiziții de carte”, rubricile „Publicații 

periodice, „Noutăți”, „Boxa de idei”, „Știri din știință”. 

 

În acest an pe pagina Bibliotecii www.library.utm.md  au fost plasate 77 cursuri și materiale didactice, 

elaborate de cadrele didactice universitare. În total sunt disponibile 1148 publicații ale profesorilor cu 

text integrat. Catalogul Electronic a fost completat cu 1384 înregistrări, inclusiv 1132 descrieri analitice 

ale articolelor din ediții periodice; catalogul electronic conține 38103 înregistrări bibliografice. 

 

Un suport esențial în procesul de studiu și cercetare sunt bazele de date științifice. În anul 2020 de pe 

site-ul bibliotecii a fost asigurat accesul la 11 baze de date din domeniile științei și tehnicii, oferite în 

acces deschis prin autorizație. De asemenea a fost prelungit contractul de abonare pentru anul 2020 la 

bazele de date Springer la suma de 79566 lei (cca 2000 reviste și 6000 cărți electronice editate anual).  

RESURSE ELECTRONICE PE WEB www.library.utm.md 

 

 
 

 

http://www.library.utm.md/
http://www.library.utm.md/
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În anul 2020 a continuat dezvoltarea Repozitoriului instituțional. Au fost arhivate 4368 lucrări, inclusiv 

articole din 8 Conferințe organizate la UTM, 60 numere ale revistei Meridian Ingineresc (2001 - 2018), 

revistele științifice JES și JSS; au fost selectate din Google Academic și plasate în Repozitoriu 2230 

articole științifice ale cadrelor didactice UTM. 

Repozitoriul UTM conține cca 12000 publicaţii full-text, inclusiv 61 de teze de doctor ale profesorilor 

UTM: http://repository.utm.md 

 

 

Activitatea de achiziție în anul 2020 a fost diminuată, dar a continuat procurarea publicațiilor în 

conformitate cu curricula universitară și solicitările cadrelor didactice pentru cele mai recente titluri de 

carte didactică și științifică. Colecțiile Bibliotecii Tehnico-științifice la 31.12.2020 constituie 858443 

unități materiale, respectiv 81861 titluri documente. 

În anul de referință colecțiile Bibliotecii au fost completate cu 6205 u.m. / 878 titluri, din care 515 

titluri sunt noi (419 titluri de carte). Valoarea totală a achiziţiilor a constituit 528996,51 lei, dintre care 

432804 lei (81,8%) au fost alocaţi din bugetul UTM, cu 52156 lei mai mult ca în 2019, respectiv: 

 103854 lei – procurare cărți 

 116173 lei – abonare ediții periodice / 48 abonamente 

 72045 lei – materiale didactice editate la „Tehnica-UTM” (72 titluri / 4190 exemplare) 

 22570 lei – revistele științifice universitare JES, JSS  

 82166 lei – abonare baze de date 

S-au procurat 447 volume cărți, 330 ediții seriale, 4190 exemplare publicații didactico-metodice editate 

la „Tehnica-UTM”; 75,9% din achiziții reprezintă publicațiile în limba română. 

http://repository.utm.md/handle/123456789/1
http://repository.utm.md/
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Cheltuielile pentru achiziția de documente per utilizator constituie 68,63 lei (dintre care din bugetul 

UTM - 56,15 lei). 

 

Pe parcursul anului Biblioteca și-a completat colecțiile prin intermediul donațiilor, cărților editate în 

cadrul proiectelor și schimbului de publicații în total - 896 exemplare:        

 

Donații – 574 u.m. / 274 titluri, (64397,20 lei) 

Cărți editate în proiecte – 231 u.m. / 4 titluri, (58864 lei) 

Schimb de publicații – 91 u.m. / 37 titluri, (4191,80 lei). 

 

Cele mai impunătoare donații au fost recepționate de la:  

 International Center for Cooperation & Development Phoenix prin intermediul domnului 

Dinu Țurcanu, Prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și 

comunicare UTM (204 ex. de cărți din diverse domenii ale științei în limba engleză); 

 Profesor Olav J. Sorensen, Danemarca, prin intermediul doamnei Larisa Bugaian, Dr. 

hab., prof. univ., prorector responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale 

UTM (133 ex. de cărți didactico-științifice din domeniul economic în limba engleză); 

 Editura AGIR, România (98 ex./49 titluri cărți din domeniile tehnicii și științelor 

inginerești);  

 Editura MatrixRom, România (71 ex./61 titluri publicații științifice).  

 

În cadrul schimbului interbibliotecar cu 13 universități din România au fost primite 91 de publicații seriale 

(Buletine, Anale și reviste științifice). Partenerii schimbului de publicaţii sunt: Universitatea Dunărea de 

Jos, Galaţi; Universitatea Politehnica din Timişoara; Universitatea V. Alecsandri, Bacău; Universitatea Gh. 

Asachi, Iaşi; Universitatea din Craiova; Universitatea Tehnice din Cluj-Napoca; Universitatea Politehnica 

din Bucureşti; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava; Academia de 

Studii Economice, Bucureşti; Biblioteca Academiei Române; Universitatea din Petroşani; Universitatea 

Transilvania din Braşov. În condiţiile anului pandemic BTȘ UTM nu a expediat documente către partenerii 

de schimb interbibliotecar. 

 

Tabela nr. 1. Achiziţia documentelor în anul 2020 (provenienţă, cantitate, valoare) 

 

Sursa de achiziţie Unităţi 

materiale 

Titluri Suma (lei) 

Achiziţie prin cumpărare 447 234 103854,46 

Achiziţie prin intermediul Proiectelor  231 4 58864,00 

Fond de rezervă 

Cărţi 

Reviste ştiinţifice UTM 

177 neinv. 

67 

110 

 

32 

2 

17412,55 

12582,00 

4830,55 

Abonare: 

Ediţii periodice, inclusiv Reviste 

Ziare 

Baza de date Springer 

330 

324 

6 

- 

41 

39 

2 

- 

195739,00 

116173,00 

 

79566,00 

Donaţii: 

Cărţi 

Ediţii periodice 

Broşuri 

574 

505 

59 

22 

274 

263 

11 

9 

64397,20 

64242,20 

- 

155,00 

https://www.facebook.com/International-Center-for-Cooperation-Development-Phoenix-814100005299814/
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Schimb Internaţional de publicaţii 91 37 4191,80 

Publicaţii în schimbul celor pierdute de către 

cititori 

228 

 

182 

 

16998,85 

 

Publicaţii livrate de Editura „Tehnica UTM” 

- publicaţii didactico-metodice (note de curs, 

cicluri de prelegeri, indicaţii metodice şi de 

laborator, etc.) 

- reviste: „Journal of Social Sciences”, „Journal of 

Engineering” 

4266 

 

4190 

 

76 

 

74 

 

72 

 

2 

84951,20 

 

72045,50 

 

12905,70 

Teze de doctor/Autoreferate disertaţii  (de la 

autori)  

38 neinv. 32 - 

Total: 
6205 878 528996,51 

 

Tabela nr. 2. Achiziţia conform categoriilor de documente în anul 2020 

 

Achiziţii Unităţi 

materiale 

Titluri noi 

 

Cărţi, inclusiv: 

Manuale şi cursuri universitare editate la Editura „Tehnica UTM ” 

2763 

1360 

419 

26 

Publicaţii didactico-metodice  

editate la Editura „Tehnica UTM” 

2833 46 

Reviste ştiinţifice editate la Editura „Tehnica UTM” 76 - 

Publicaţii seriale: inclusiv  

reviste abonate   

seriale (anuare, buletine ştiinţifice) 

465 

324 

143 

2 

- 

2 

Ziare (abonate) 6 -  

Broşuri 22 9 

Manuscrise, inclusiv: 

Teze de doctor (de la autori) 

Autoreferatele tezelor de doctor 

38 

6 

32 

38 

6 

32 

Documente electronice 2 1 

                                         Total:  6205 515 

 

Totodată, în procesul dezvoltării colecțiilor au fost antrenate subdiviziunile bibliotecii, deținătoare de 

fonduri documentare, acestea asigurând și organizarea colecțiilor. Operațiunile de muncă au inclus: 

prezentarea propunerilor pentru achiziție, în prealabil coordonate cu departamentele/decanatele UTM; 

recepționarea documentelor achiziționate de la Serviciul Dezvoltarea colecțiilor. Catalogare. Indexare; 

generarea de barcode pentru publicațiile retrospective; transferul cărților în cadrul subdiviziunilor 

bibliotecii; aranjarea cărților la raft; renovarea sau crearea de noi divizionare de raft; analiza/verificarea 

colecțiilor; eliminarea documentelor din colecții; reparația mică a publicațiilor deteriorate; asigurarea 

restituirii cărților și înlocuirii celor pierdute de către utilizatori; salubrizarea colecțiilor etc.  

Catalogarea, sistematizarea și indexarea documentelor 

BTȘ utilizează softul integrat de bibliotecă ALEPH (Firma ExLibris, Ungaria), implementat în perioada 

2016-2019. În anul 2020 a continuat completarea catalogului electronic cu înregistrări bibliografice noi 

prin prelucrarea automatizată a documentelor curente. Datorită programului specific de lucru și sistările 

îndelungate ale softului, nu au fost înregistrate toate documentele achiziționate în catalogul electronic. 
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În rezultatul lucrului la distanță s-a realizat redactarea unui volum mare de înregistrări: bibliografice - 

1500; de autoritate – 2700; de holding – 8580; de exemplar – 9550; precum și eliminarea înregistrărilor 

pentru documentele casate definitiv. 

 

Tabelul nr. 3. Elementele componente ale catalogului electronic 

 

 

O atenţie sporită a fost acordată barcodării cărților fără numere de inventor. Pe parcursul anului au fost 

atribuite numere de inventar conform listelor prezentate de bibliotecile de la facultăţi. 

În perioada pandemică Biblioteca a informat constant comunitatea academică despre surse disponibile în 

mod gratuit, materiale educaționale, manuale, lecții, cursuri etc. prin intermediul poștei corporative, a 

site-urilor și blog-urilor dedicate, expoziţii tematice, virtuale, liste electronice, Zile de Informare.  

Către toate departamentele, cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți au fost expediate 

materiale informative privind accesul la resurse deschise pe perioada pandemică oferite de Compania 

Taylor & Francis Group, repozitoriul multidisciplinar Digital Commons Network, Colecția Cambridge 

Core oferit de către Editura Cambridge University Press, peste 500 de manuale din colecțiile de cărți 

electronice Springer Nature, publicații de pe platforma ARDI, accesul gratuit oferit utilizatorilor UTM 

de compania EBSCO.  

Au fost trimise cca 40 de mesaje pentru 838 profesori, 148 doctoranzi cu invitații la webinare organizate 

de cunoscute edituri și furnizori de baze de date cum sunt Springer, Cambridge University Press, Taylor 

& Francis, Wiley și Web of Science etc. Webinare organizate de edituri și furnizori de baze de date: 

 Springer - „Reviste științifice recenzate”, 2 aprilie, 2020; 

 Scientific Knowledge Services - „Bibliometria și Știința Deschisă în evaluarea 

cercetării”, 9-11 iunie 2020;   

 Editura Wiley – 1. „Открытый доступ”; 2. „ Как опубликовать статью в 

журнале с высоким импакт-фактором: cоветы редактора Wiley”, 24-25 

iunie, 2020; 

 Wiley și Web of Science – „Integritatea cercetării: Înțelegerea responsabilității 

noastre comune pentru un ecosistem academic durabil”, „Evoluția Web of Science 

pentru a vă ajuta să prosperați într-un spațiu complex”, „Înțelegerea importanței 

lucrărilor de referință”, „Căutări eficiente a cărților on-line și lucrărilor de 

referință”, 16-18 noiembrie, 01 decembrie, 2020; 

 Cambridge Data Week 2020 – „Cine reutilizează datele? Succesele și tendințele de 

viitor”, 23-27 noiembrie 2020 

Tipuri de documente Total înregistrări Înregistrări adăugate în 

anul 2020 

Cărţi 31020 248 

Publicaţii seriale 572 3 

Descrieri analitice 6121 1132 

Documente electronice 181 1 

Cărţi scanate 209 0 

Total : 38103 1384 

https://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.knowledge.services/
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Biblioteca Tehnico-știinșifică UTM este membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru 

Moldova) - proiect de colaborare interbibliotecară, al cărui scop este asigurarea accesului la o gama 

larga de reviste electronice din întreagă lume. REM negociază accesul la publicaţiile ştiinţifice de pe 

platforma EBSCO Publishing. 

BTȘ UTM achită cotizația de membru anual pentru a beneficia de acces gratuit la baze de date 

științifice. În anul 2020 a fost asigurat accesul la bazele de date SAGE Research Methods, Cambridge 

Journals Online, BioOne; ASTM Compass prices and licences (abstracts); Edward Elgar Publishing 

Journals and development studies e-books; IMF elibrary; IOP science; OpenEdition journals; Royal 

Society Journals Collection, Taylor&Francis. 

Pentru a cunoaşte nivelul de utilizare a instrumentelor de căutare şi regăsire a informaţiei în 

activitatea de cercetare, a fost elaborat şi difuzat online chestionarul «Evaluarea nivelului de utilizare 

a instrumentelor WEB în comunitatea academică de cercetare» și plasat pe 

https://www.surveymonkey.com/. Cu toate că s-a atestat un număr mic de respondenţi (13), 

rezultatele au evidenţiat nivelul scăzut de cunoaştere a instrumentelor de căutare a informaţiei 

electronice. 

 

Deservirea utilizatorilor a fost efectuată de către 7 biblioteci filiale la facultăţi, serviciul 

Bibliografie. Documentare ştiinţifică, Biroul Beletristica.  

În anul 2020 BTȘ avea înregistrați 7780 utilizatori, din care: utilizatori primari (noi înscriși) – 1360, 

utilizatori activi – 6745 (87,5%). Cea mai mare parte a utilizatorilor au alcătuit-o studenții de la ciclul 

I Licență – 5929 (76,9%). Cota cadrelor didactice constituie 10,4% (802). Biblioteca a prestat servicii 

și altor categorii de utilizatori: masteranzi, doctoranzi, personal auxiliar al UTM, persoane din 

exterior. 

https://utm.md/blog/2020/11/23/

webinare-cambridge-data-week-

2020/?fbclid=IwAR3vJMiVJy7GW6oe

Dnc0nGYMdMhyMKxgdIsQZ45wAtbC

CFq_Iv8lsW7ytbg 

WEBINARE CAMBRIDGE 

DATA WEEK 2020 

 

https://utm.md/blog/2020/11/16/webinare-

web-of-science-wiley/ 

Biblioteca tehnico-științifică a Universității 

Tehnice a Moldovei invită profesorii și 

persoanele interesate să participe la webinarele 

organizate de Editura Wiley. 
Webinarul „Understanding the Importance of 

Reference Works”  

 

https://www.surveymonkey.com/
https://utm.md/blog/2020/11/23/webinare-cambridge-data-week-2020/
https://utm.md/blog/2020/11/23/webinare-cambridge-data-week-2020/
https://utm.md/blog/2020/11/16/webinare-web-of-science-wiley/
https://utm.md/blog/2020/11/16/webinare-web-of-science-wiley/
https://www.wiley.com/


9 

 

Accesul fizic la colecțiile bibliotecii a fost restricționat pe perioade determinate, conform prevederilor 

legislative, dar, în mare parte, utilizatorii au fost serviți conform unui orar de funcționare stabilit. 

Numărul de intrări (vizite) în bibliotecă a constituit 85790, s-au împrumutat şi s-au consultat în sălile de 

lectură 138460 publicaţii; în mediu un cititor a vizitat biblioteca de 12,7 ori și a împrumutat 20 

publicații (în anul 2019 – în mediu un cititor a vizitat biblioteca de 23,2 ori și a împrumutat 38 

publicații). Au fost înregistrate 2570 sesiuni la calculatoarele din sălile de lectură. 

În contextul situației epidemiologice intervenite în luna martie 2020, BTȘ și-a reorganizat activitatea, 

punând accent pe prestarea serviciilor electronice pentru toți utilizatorii. Astfel, s-au amplificat și 

diversificat serviciile oferite de toate structurile bibliotecii: 

 Servicii de informare executate la telefon – 760 (conținut informativ, consultativ, semnarea 

fișelor de lichidare online, referințe bibliografice de adresă, etc.) 

 Servicii de informare executate prin e-mail – 528 (răspuns la mesajele utilizatorilor pe 

poșta corporativă; scrisori informative pentru studenții absolvenți privind programul de 

activitate, cărțile împrumutate la bibliotecă; verificarea datelor de logare pe site-ul 

Bibliotecii; solicitarea de creare cont în SpringerLink; solicitări de plasare a publicațiilor în 

Biblioteca electronică, în Repozitoriu; solicitări de oferire a accesului la publicațiile 

digitale, referințe bibliografice, redactarea listelor bibliografice, atribuirea indicelui CZU, 

etc.) 

 

Asistența informațional-bibliografică a cuprins: 

 prestarea serviciilor de referințe: 3490 referințe bibliografice tematice, factologice, de 

adresă 

 elaborarea listelor bibliografice la teme de cercetare complexe: Reciclarea deșeurilor; 

Energii regenerabile (brichete din paie, utilizarea biomasei); Sisteme de producție LEAN; 

Excesul de sare și efectele asupra sănătății; Transportul de pasageri; Autoinstruirea; 

Medii interactive de dezvoltare a produselor program; Modelarea și proiectarea 

sistemelor informaționale; Electronica medicală; etc. 

 alcătuirea la cererea profesorilor a listelor de standarde în vigoare pe domeniile: Industria 

Alimentară (40 compartimente – 800 denumiri standarde) și Industria Ușoară (30 

compartimente – 223 denumiri).  

 atribuirea indicelui CZU pentru 6 teze de doctor și 124 articole din revistele științifice 

instituționale. 

 elaborarea și editarea Biobibliografiei Ion Valuță (242 înregistrări bibliografice), alcătuitor 

Elena Plăcintă. 

 elaborarea  bibliografiilor (în lucru): biobibliografiile „Sergiu Rădăuţan”, „Aurel 

Marinciuc” şi „Ion Daghi”, bibliografia „Teze de doctor în colecţia BTŞ UTM. 1964-

2020”. 

 redactarea bibliografiilor pentru teza de doctor ”Arhitecturi hardware adaptive pentru 

sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare”, autor V. Cărbune (120 referinţe bibliografice) şi 

monografia în 2 volume „Transmisii planetare/ Bostan Ion” (286 referinţe bibliografice în 

limba engleză). 
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Cu scopul sporirii eficienţei informării studenţilor despre serviciile oferite de Bibliotecă, colecții, 

reguli de acces în perioada pandemică și alte informații, a fost elaborat și plasat pe site 

www.library.utm.md Tutorialul „Prezentarea generală a Bibliotecii UTM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Informației a utilizatorilor rămâne un obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii UTM. 

S-au realizat instruiri non-formale în 53 grupe academice pentru studenţii din anul I de studii în 

vederea formării abilităților necesare pentru utilizarea eficientă a colecțiilor și serviciilor bibliotecii. În 

total au participat la lecţii 680 utilizatori. Consultațiile individuale și referințele acordate utilizatorilor 

constituie un suport esențial în procesul de studiu și cercetare.  

 

Biblioteca a realizat programe cultural-educative, în scopul satisfacerii necesităților de informare, 

promovării valorilor culturale, cultivarea interesului pentru profesie, conștientizarea rolului informației 

pentru studiu, formare profesională și personală, dezvoltarea creativității etc.  

Comunitatea universitară a fost informată despre organizarea activităţilor prin reţele social-media: site-

ul UTM, pagina bibliotecii pe Facebook, mesaje informative pe site-ul bibliotecii şi poşta corporativă 

UTM. 

Pe site-ul Web UTM au fost plasate articole despre activitățile organizate de Bibliotecă: 

 

 https://utm.md/blog/2020/04/01/acces-deschis-la-resurse-informationale-pentru-

instruire-online/ 

ACCES DESCHIS LA RESURSE INFORMAȚIONALE  PENTRU INSTRUIRE ONLINE 

 

 

Biblioteca tehnico-științifică a UTM susține 

comunitatea universitară în procesul de 

instruire și cercetare online prin oferirea 

accesului la servicii bibliografice la distanță și 

resurse informaționale în acces deschis. 
www.library.utm.md 

www.repository.utm.md 

 

 Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a 

Moldovei 

 Structura BTŞ UTM 

 Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare 

 Serviciul Bibliografie. Documentare Ştiinţifică 

 Biroul Beletristică 

 7 Biblioteci filiale la facultăţile UTM 

 Înregistrarea utilizatorilor în BTŞ UTM 

 Drepturile utilizatorilor BTŞ UTM 

 Obligaţiunile utilizatorilot UTM 

 Instrumente de căutare a informației 

 www.library.utm.md 

 Servicii pentru utilizatori 

 Recuperarea daunelor pricinuite Bibliotecii 

http://www.library.utm.md/
https://utm.md/blog/2020/04/01/acces-deschis-la-resurse-informationale-pentru-instruire-online/
https://utm.md/blog/2020/04/01/acces-deschis-la-resurse-informationale-pentru-instruire-online/
https://utm.md/blog/2020/04/01/acces-deschis-la-resurse-informationale-pentru-instruire-online/
http://www.library.utm.md/
http://www.repository.utm.md/
http://www.library.utm.md/
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2020 – ANUL LECTURII LA UTM 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Read Books & Be Happy 

 

 

 https://utm.md/blog/2020/10/19/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-
2020/ 

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ  A ACCESULUI DESCHIS 2020 
 

 
 

 https://utm.md/blog/2020/09/25/nocturna-bibliotecilor-rezistam-infodemiei/ 
 

NOCTURNA BIBLIOTECILOR 
Cantitățile enorme de informații la care avem acces au un puternic impact asupra felului în care 

gestionăm și interpretăm informația. Cum luptăm cu dezinformarea. Sunt prezentate site-uri care permit 

verificarea informației.  

 

 

 

 

Biblioteca Tehnico-științifică lansează această 

Campanie, susținând ideea, că numai prin Carte, 

Lectură, Informație și Cunoaștere se poate dezvolta 

societatea modernă. 

Biblioteca este un spaţiu al comunicării prin 

lectură: lectură academică, afectivă şi spirituală. 

Colecţiile de carte nu sunt doar surse 

informaţionale, dar şi un element indispensabil 

culturii general umane. 

 
Lista site-urilor de știri false în Republica Moldova 

https://stopfals.md/ 

Cum putem identifica știrile false – un scurt ghid 

practic. 

https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-

false-un-scurt-ghid-practic/ 

Verification Handbook: An ultimate guideline on 

digital age sourcing. Manualul este un ghid pas cu 

pas pentru verificarea conținutului digital creat 

initial).   http://verificationhandbook.com/ 

Tradițional, Biblioteca Tehnico-

științifică UTM desfășoară o suită de 

activități în cadrul Săptămânii 

Internaționale a Accesului Deschis – 

un eveniment global, 

inițiat de SPARC și partenerii săi, care 

în acest an a ajuns la a treisprezecea 

ediție. 

https://utm.md/blog/2020/10/19/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2020/
https://utm.md/blog/2020/10/19/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2020/
https://utm.md/blog/2020/10/19/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2020/
https://utm.md/blog/2020/09/25/nocturna-bibliotecilor-rezistam-infodemiei/
https://stopfals.md/
https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-false-un-scurt-ghid-practic/
https://mediastandard.ro/cum-putem-identifica-stirile-false-un-scurt-ghid-practic/
http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
http://verificationhandbook.com/
https://sparc.org/
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Activităţi cu caracter informațional, științific și cultural-educativ, organizate în a.2020: 

 

1. Zile de Informare: 

 Biblioteca FCIM și FET – Ziua Informării (24.01.2020): Achiziții 2019, Publicațiile 

profesorilor FCIM&FET editate în 2019, expuse 54 ex. cărți. 

 Serviciul „Bibliografie. Documentare științifică”, Biblioteca filială FIMIT – Ziua 

Informării Achiziţii noi în colecţia BTŞ UTM (17.02.2020). Expuse în total - 185 cărţi, 31 

publicaţii periodice şi seriale, din care: 66 cărţi – Biblioteca FIMIT, 119 cărţi – Colecţia 

Literatură Ştiinţifică; 26 – publicaţii periodice. 

 Biblioteca filială FTP – Zi de Informare: „Material metodic editat la UTM” (04.03.2020), 

expuse 84 lucrări; loc desfășurare: sala de lectură a Bibliotecii FTP. 

 Serviciul „Bibliografie. Documentare științifică” – Ziua Informării în cadrul Săptămânii 

Accesului Deschis, generic „Achiziţii noi în sprijinul procesului educaţional şi de cercetare 

universitar UTM”, local: sala de lectură a Colecţiei Literatură ştiinţifică, expuse 205 cărţi, 

17 reviste, frecvenţa 107 utilizatori. 

 

2. 14 februarie 2020– Filiala FTP a organizat activitatea cultural-educativă cu genericul „Grafica  

    cărților poetului Grigore Vieru”: Prezentări în Power Point, cu participarea a 38 studenți ai spec.  

    DTP, FTP; loc desfășurare: sala de lectură a bibliotecii filiale FTP. 

 

3. Expoziții de amploare în afara spațiilor bibliotecii: 

 Serviciul „Bibliografie. Documentare științifică” – Expoziţie de carte în cadrul 

Evenimentului Noaptea cercetătorilor europeni și  Nocturnei Bibliotecilor cu genericul 

„Creativitatea. Calea spre evoluţie” (27 septembrie 2020, holul blocului nr. 6), expuse: 

cărți – 205 ex., reviste științifice – 17 ex.  

 23 octombrie 2020 – Expoziţie de carte în cadrul Simpozionului Internaţional CUCUTENI 

5000 Redivivus. Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, local – aula 6-2. Expuse: 89 cărţi. 

 

4. Campanii. Programe: 

 Campania „2020 – Anul Lecturii”, pe parcursul anului 2020. Acțiuni: Informație pe site-

urile UTM și BTȘ, afișe pe panourile bibliotecilor filiale, promovarea publicaţiilor 

profesorilor universitari: expoziții de manuale, cicluri de prelegeri, note de curs ale 

profesorilor, amenajarea standurilor în incinta bibliotecilor filiale, ex.: „Top 10 cele mai 

solicitate cărţi ale profesorilor FCIM şi FET”, „BOOK-uria lecturii: Pe aripile dragostei”, 

„2020 – Anul Lecturii: Ai încredere în tine şi vei reuşi”, „2020 – Anul Lecturii. Lectura 

bunelor maniere” etc.. 

 Campania „Săptămâna Accesului Deschis 2020”, 19-25 octombrie 2020, generic: 

„Accesul Deschis – construirea echităţii structurale şi a incluziunii”. Acțiuni: Informație pe 

site-urile UTM și BTȘ, afișe pe panourile bibliotecilor filiale, difuzarea ghidurilor și 

materialelor informative privind bazele de date abonate de bibliotecă. În Program: 

expoziții de cărți achiziționate recent în incinta bibliotecilor filiale, expoziţia virtuală de 

documente cu genericul „Achiziţii noi în sprijinul procesului educaţional şi de cercetare 

universitar UTM” (15 aprecieri, 7 distribuiri); promovarea Repozitoriului Instituţional; 

informarea utilizatorilor despre Accesul deschis la publicaţiile ştiinţifice.  
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 Program informativ-educativ „Sunt student – voi fi și cititor” (septembrie-octombrie 

2020). Organizator: Biblioteca filială FCIM, FET. Scop: familiarizarea studenților anului I 

cu biblioteca. Acțiuni: coordonarea cu decanatele privitor la recepţionarea listelor 

studenţilor înmatriculaţi, listelor monitorilor grupelor academice din anul I de studiu; 

expedierea scrisorilor informative către monitorii grupelor academice din anul I de studiu 

privind informarea şi stabilirea orarului vizitelor pentru primirea carnetelor de cititori şi 

împrumutul manualelor, înscrierea noilor utilizatori la bibliotecă, întocmirea fişei de 

înscriere şi a carnetului, înmânarea Carnetului de cititor, lecții de informare, oferirea 

ghidului pentru studenţii a. I „Bun venit la Biblioteca FCIM și FET”. 

 Program cultural-educativ „Orizontul profesiei inginerești”. Activități: expoziții tematice 

dedicate datelor remarcabile din domeniul ingineriei, personalităților marcante, 

aniversărilor profesorilor UTM. Exemple expoziții: „Ziua Inginerului”,  „5 martie – Ziua 

Mondială a Eficienţei Energetice „Energia verde-speranţa de viaţă a Planetei”, „26 mai – 

Ziua Mondială a Energiei Regenerabile. „Energia viitorului”, „29 octombrie – Ziua 

Internaţională a Internetului”, „Ziua Internaţională a Designului de Interior”, „Ziua 

Constructorilor de Maşini”, „Ziua lucrătorului din industria alimentară”, „Profesia inginer-

tehnolog”, „Arhitectul contemporan”, „14 octombrie – Ziua Mondială a Standardizării”. 

Expoziții aniversare pentru profesorii UTM: Ion Balmuş, Bartolomeu Izvoreanu, 

Alexandru Romanenco, Vasile Tronciu, Ştefan Buzurniuc, Raisa Botnaru (FCIM, FET), 

etc. 

 Program informațional-educativ „Biblioteca în ajutor licențiatului”. Activități: 

îndeplinirea referinţelor tematice conform temelor solicitate de licenţiaţi, scrisori 

informative, utilizând poşta corporativă, expoziţii de publicaţii, ex.: „În sprijinul elaborării 

şi prezentării tezelor de licenţă/master” cu acces direct la raft, consultaţii pentru elaborarea 

referinţelor bibliografice la teze; sprijinirea utilizării catalogului electronic, bazelor de 

date; răspunsuri la mesaje şi apeluri telefonice (conţinut informativ, consultativ, semnarea 

fişelor de lichidare electronice, îndeplinirea referinţelor bibliografice de adresă şi de 

concretizare). 

 

Pe parcursul anului pagina de Facebook “Biblioteca Tehnico-ştiinţifică UTM” a fost întreținută de 

către directoarea bibliotecii Zinaida Stratan, care a postat informații despre activitățile organizate de 

către BTȘ UTM, diverse evenimente științifice și culturale din cadrul UTM, din Republică; alte 

informații cu caracter professional. În total, pe pagina bibliotecii au fost plasate 72 de postări, care au 

înregistrat 938 de vizualizări, 119 distribuiri. 

 

Asistența metodologică de specialitate.  

Asistența de specialitate s-a efectuat pe două direcții: în cadrul BTȘ și pentru bibliotecile din reţea. 

La nivel de bibliotecă s-au stabilit priorităţile de activitate pentru anul 2020, au fost elaborate 

recomandări privind planificarea activităţii în anul 2020, au fost oferite consultări sub aspect 

metodologic, a fost asigurată participarea angajaților BTȘ la activităţi profesionale ale bibliotecilor din 

exterior. 

Biblioteca UTM în funcție de Centru Biblioteconomic Departamental asigură activitatea metodologică 

de specialitate pentru 55 biblioteci ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar, 

postsecundar şi postsecundar nonterţiar de profil tehnic. În contextul sarcinilor atribuite BTŞ a 
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recepţionat, analizat, sintetizat datele statistice din formularele 6c „Cercetare statistică anuală. 

Activitatea bibliotecilor în anul 2019” ale bibliotecilor din rețea ( 42 biblioteci ale școlilor profesional 

tehnice și 13 biblioteci ale centrelor de excelență și colegiilor cu profil tehnic. În baza sintezei statistice 

elaborate a fost completat Raportul Centralizator al activităţii SNB. De asemenea, datele statistice 

privitor la reţea au fost introduce în Sistemul de Raportare online “Raport 6 C” (întreţinut de centrul 

biblioteconomic de nivel național - BNRM).  

 

A fost efectuată ghidarea metodologică a bibliotecarilor din rețea, acordate multiple consultații și 

organizate 2 seminare de interes profesional: 

 „Bibliotecile din învăţământul profesional tehnic secundar: consolidare, raportare 

statistică a activităţii”, 27 persoane, 15.01.2020. 

 

 „Statistica și evaluarea activității de bibliotecă”, 58 persoane, 29.12.2020. 

 

 
 

 

Dezvoltarea profesională continuă pentru personalul Bibliotecii UTM s-a bazat în special pe 

autoinstruire. Pe parcursul anului 9 bibliotecari au participat la 19 acțiuni de instruire non-formală 

organizate de centre biblioteconomice și alte instituții specializate (număr ore de instruire – 126); 

BTŞ a organizat 2 acțiuni de instruire non-formală, participanţi – 2 persoane (32 ore). 

 

Managementul bibliotecii 

Conducerea bibliotecii a fost efectuată de către Director (Z. Stratan) şi director adjunct (G. 

Ghenghea), 10 șefi de subdiviziuni: 3 șefi servicii centrale, 7 șefi biblioteci filiale (șefi servicii, 

șefi sectoare), Consiliul Administrativ. 

În anul 2020 activitatea Bibliotecii UTM a fost influențată semnificativ de restricțiile impuse de 

situația pandemică. Biblioteca a activat în corespundere cu ordinele și dispozițiile emise de 

administrația UTM,  recomandările elaborate la nivel național privind managementul bibliotecii în 

situația generată de pandemia Covid-19. Au fost reorganizate procesele de lucru, serviciile 

acordate utilizatorilor, inclusiv împrumutul și restituirea cărților. S-a optat pentru asigurarea 

măsurilor de protecție și securitate atât a angajaților, cât și a utilizatorilor. În acest sens, Biblioteca 



15 

 

a înaintat demerse către Administraţia UTM privind achiziţia echipamentelor de protecţie (mănuşi, 

măşti, viziere), a materialelor igienico-sanitare (dezinfectanţi, săpun lichid, saci de gunoi pentru 

depozitarea cărţilor recepţionate de la utilizatori), instalarea a 8 ecrane de protecţie pentru 

serviciile de împrumut. S-a făcut informarea personalului și utilizatorilor privind regulile sanitaro-

epidemiologice impuse de virusul Covid 19. Au fost respectate rigorile și măsurile de igienizare a 

spațiilor bibliotecii. 

 

Pentru asigurarea condiţiilor de păstrare a colecţiilor au fost efectuate lucrări de reparaţie şi 

amenajare a spaţiilor bibliotecii. Astfel, a fost reparată capital sala de împrumut a bibliotecii filiale 

la Facultatea Tehnologia Alimentelor, au fost achiziţionate 30 de stelaje şi mobilier nou, s-au 

instalat jaluzele pe perimetrul ferestrelor. Totodată, au fost reparate 2 birouri ale administraţiei 

bibliotecii. 

 

În cadrul activităților de management au fost organizate 2 ședințe ale Consiliului Administrativ 

până la începutul pandemiei şi în luna septembrie o şedinţă în aer liber în scop de securitate cu 

respectarea distanţei sociale.  

 

Conducerea și dirijarea activității bibliotecii a fost realizată preponderent prin diverse canale de 

comunicare: e-mail corporativ, telefonie mobilă, mesagerie telefonică și rețele de socialîzare. Au 

fost expediate toate deciziile și ordinele emise de administrația UTM, elaborate instrucțiuni de 

lucru în perioada pandemică. A fost creat un chat/grup pe Facebook pentru angajații bibliotecii, 

astfel a fost asigurată informarea operativă, dialogul și atragerea tuturor bibliotecarilor în procesul 

decizional (schimbul de opinii vizavi de diverse probleme intervenite în perioada pandemică). 

BTȘ participă în echipa de lucru a Universităţii Tehnice a Moldovei – partener în cadrul 

Proiectului Strengthening Research Management and Open Science Capacities of HEIs in 

Moldova and Armenia (Ref. Nr. 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) - MINERVA 

(finanțat în cadrul programului European Erasmus +) la implementarea obiectivului ce ține de 

dezvoltarea serviciilor pentru Știința Deschisă. Sarcinile Bibliotecii în Proiect: dezvoltarea 

Repozitoriului Instituțional; crearea de noi servicii pentru cercetători; promovarea  Accesului 

Deschis pentru știință și cercetare. 

A fost înaintată o nouă structură a Repozitoriului UTM, a fost accelerată introducerea lucrărilor 

autorilor din UTM în repozitoriu, s-a început introducerea extraselor din Tezele de Master. 

Pentru cercetători s-au diseminat informații cu privire la resurse științifice în acces deschis, au fost 

trimise invitații la webinare și traininguri de instruire din partea Web of Science, Wiley, Elsevier 

etc. 

Diseminarea performanțelor şi experienţelor avansate ale universităților participante în proiect, 

transferul de cunoștințe și împărtășirea bunelor practici va accelera implementarea a noi servicii și 

tehnologii în comunitățile academice din Republica Moldova. 

 

Concluzii:  

 În pofida restricțiilor impuse de situația pandemică, biblioteca universitară și-a onorat 

obligațiunile de a oferi accesul la informare, liber și egal pentru toți utilizatorii, de a 

promova informațiile științifice, tehnice și culturale în scop didactic și de cercetare.  

 În perioada pandemică Biblioteca a informat consecvent comunitatea academică despre 

resurse electronice disponibile în acces deschis sau cu perioadă de utilizare limitată: baze 
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de date, repozitorii, centralizatoare, motoare de căutare, biblioteci digitale, site-uri 

specializate etc. 

 Au fost asigurate servicii de asistență informațională atât în timp real, cât și prin e-mail, 

telefonie, rețele de socializare. 

 Achizițiile de publicații s-au efectuat prin cumpărare, donații și schimb interbibliotecar în 

corespundere cu programele de studiu și cerințele utilizatorilor. 

 S-au dezvoltat resursele electronice ale Bibliotecii: Catalogul Electronic, Biblioteca 

Electronică. 

 S-a lucrat consecvent la dezvoltarea Repozitoriului Instituțional.  

 S-a colaborat cu administrația UTM și structurile universitare privind soluționarea 

problemelor organizatorice, financiare, de personal. 

 

Sarcini: 

 Asigurarea serviciilor de calitate conform necesităților utilizatorilor. 

 Completarea în continuare a colecțiilor de publicații, dezvoltarea colecției electronice de 

documente.  

 Dezvoltarea Repozitoriului Instituțional. 

 Asigurarea unui spațiu virtual în pas cu tehnologiile moderne. 

 Explorarea resurselor informaționale; prelungirea licenței pentru acces la baza de date 

Springer; menținerea statutului de membru al Consorțiului Resurse Electronice pentru 

Moldova  pentru a beneficia de acces la cca 11 baze de date științifice. 

 Dotarea cu tehnică și echipament modern (calculatoare, scanere, imprimante, sisteme de 

securitate etc.). 

 Crearea zonelor noi de lucru și agrement pentru utilizatori. Reparații. Dotarea cu mobilier. 

 Colaborarea constructivă cu structurile, departamentele UTM, cu instituții bibliotecare și 

de cultură din țară și de peste hotare. 
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BIBLIOTECA ÎN IMAGINI 

https://utm.md/blog/2020/11/05/o-importanta-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-utm-

din-partea-poporului-american/ 

O IMPORTANTĂ  DONAȚIE DE CARTE PENTRU BIBLIOTECA UTM, DIN PARTEA 

POPORULUI AMERICAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://utm.md/blog/2020/11/05/o-importanta-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-utm-din-partea-poporului-american/
https://utm.md/blog/2020/11/05/o-importanta-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-utm-din-partea-poporului-american/
https://utm.md/blog/2020/11/05/o-importanta-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-utm-din-partea-poporului-american/
https://utm.md/blog/2020/11/05/o-importanta-donatie-de-carte-pentru-biblioteca-utm-din-partea-poporului-american/
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CAMPANIA 2020 - ANUL LECTURII LA UTM 
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CAMPANIA „SĂPTĂMÂNA ACCESULUI DESCHIS 2020” 
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ÎNCEPUT DE SEMESTRU. BIBLIOTECILE FILIALE LA FACULTĂȚI, FEBRUARIE 2020 
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PUBLICAŢIILE PROFESORILOR UTM ÎN ANUL 2020 
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CĂRŢI NOI ACHIZIŢIONATE DE BTŞ UTM ÎN ANUL 2020 
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Oferirea suportului informaţional pentru profesori, doctoranzi, studenţi  

(Diseminarea informaţiei prin mesaje e-mail - poșta corporativă UTM) 

 

Data Informația Grup-țintă 

11 ianuarie Informare cu privire la achizitiile noi de publicații de la Târgul 

de carte Gaudeamus – 2019 

profesori 

31 ianuarie Invitație la webinar How to publish organizat de 

SpringerNature  4, 10 februarie 

profesori și doctoranzi 

7 februarie Informare despre accesul deschis la publicații oferit de către 

Compania Taylor & Francis Group în perioada 3 februarie-3 

aprilie 

profesori și doctoranzi 

17 februarie Informare despre posibilitatea de explorare a resursele 

repozitoriului multidisciplinar Digital Commons Network, care 

integrează publicații științifice cu acces deschis a mai multor 

repozitorii instituționale 

profesori 

18 februarie Informare cu privire la publicațiile primite cu titlu de donație 

de la Academia de Ştiințe Tehnice din România, editura AGIR 

 Lista titlurilor publicațiilor repartizate la facultăți  

profesori 

9 martie Partajarea adresei de descărcare a certificatelor de participare la 

webinar-ul How to publish organizat  de Springer Nature 

profesori și doctoranzi 

19 martie Informare despre accesul pentru utilizatorii UTM la bazele de 

date științifice în anul 2020  

 Lista bazelor de date, domeniile de acoperire și link-ul 

de accesare. 

 Lista titlurilor de reviste şi a colecțiilor de cărți de la 

editura Springer Nature conform abonamentului pentru 

anul 2020 (10 colecții de cărti şi articole din 2066 de 

reviste) 

profesori și doctoranzi 

19 martie Informare despre accesul la bazele de date științifice abonate în 

cadrul proiectului REM (Resurse Electronice pentru Moldova):  

Sage Research Methods,  ASTM Compass (abstracts), 
Mathematical Sciences Publishers (MSP) Journals, Royal 
Society Journals Collection,  Edward Elgar Publishing,  IMF 
eLibrary,  Open Edition Journals 

profesori și doctoranzi 

31 martie 

 

Informare despre Resurse electronice cu Acces Deschis (31 

martie). 

 Atașat a fost trimisă o listă de resurse electronice (baze 

de date, repozitorii, centralizatoare, motoare de căutare, 

biblioteci digitale) care oferă acces deschis la textul 

integral al publicațiilor 

profesori și doctoranzi 

31 martie Informare despre accesul gratuit la Colecția Cambridge Core 
oferit de către Editura Cambridge University Press 

profesori și doctoranzi 
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31 martie Informare despre editorii care au deschis accesul și au 

centralizat adresele către publicațiile care abordează subiectul 

coronavirus (COVID 19), editori care au semnat Declarația 

privind partajarea informației în cazul unei situații de urgență 

pentru sănătatea publică  

 Adrese de accesare a publicațiilor editurilor Royal 
Society Publishing, Duke University Press, Taylor & 
Francis, F1000Research 

profesori (pentru cei 

interesați) 

1 aprilie Invitație la webinar-ul organizat pe 2 aprilie de editura 

Springer Nature Reviews journals: A vital library resource for 
students, faculty and researchers / Revistele științifice 

recenzate 

profesori și doctoranzi 

7 aprilie Informare despre accesul gratuit oferit de Springer Nature la 

peste 500 de manuale din colecțiile de cărți electronice. Accesul 

valabil până la sfârșitul lunii iulie. 

Atașat au fost trimise listele titlurilor separat pentru manualele 

în limba engleză și germană și adresa pentru accesare (DOI-

URL) 

profesori 

13 aprilie Informare despre posibilitatea de creare a unui cont de logare 

pentru accesarea publicațiilor Springer Nature 

profesori 

13 aprilie Informare despre posibilitatea de acces la publicațiile de pe 

platforma ARDI  - Access to Research for Development and 
Innovation din cadrul Research4Life,  abonate de IDSI 

(Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale) 

profesori 

24 aprilie Informare despre accesul gratuit oferit utilizatorilor UTM de 

compania EBSCO pentru perioada 27 aprilie - 31 mai, la 

resursele electronice din colecția Harvard Business Review 
(HBR) 

profesori 

12 mai Informare despre posibilitatea de acces a publicațiilor din 

Biblioteca Electronică de pe http://library.utm.md  

 Lista de publicații editate la UTM (2019 - 2020) 

accesibile în format electronic pe site-ul 

http://library.utm.md (organizată pe 

facultăți/departamente; descrierea bibliografică și link-

ul de acces la fiecare publicație). 

 Lista de cărți scanate din Biblioteca Electronică UTM; 

364 titluri; organizată după CZU; Autor, Titlu). 

profesori 

9 iunie Invitație la webinar-ul Bibliometria și Știința Deschisă în 
evaluarea cercetării, organizat de Scientific Knowledge Services 

pe 11 iunie 

profesori și doctoranzi 

15 iunie Informare despre Semnarea Fiselor de Lichidare Absolventi 

1368 adrese e-mail 

22 iunie Invitație la Webinarele organizate de Editura Wiley în luna 

iunie 

1.  Открытый доступ / Open access: what you need to know 

 

https://wellcome.ac.uk/press-release/statement-data-sharing-public-health-emergencies
https://wellcome.ac.uk/press-release/statement-data-sharing-public-health-emergencies
https://wellcome.ac.uk/press-release/statement-data-sharing-public-health-emergencies
https://link.springer.com/
https://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.research4life.org/
http://library.utm.md/
http://library.utm.md/
http://www.knowledge.services/
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when choosing a journal for publication (24 iunie) 
2.  Как опубликовать статью в журнале с высоким импакт-
фактором: cоветы редактора Wiley / How to publish an 
article in a high impact factor magazine: Wiley editor tips (25 
iunie) 

4 septembrie Informare despre Regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea Repozitoriului UTM și posibilitatea publicării în 

repozitoriu a publicațiilor ştiințifice pre-print și post-print 

profesori 

6 septembrie 

 

Informare cu privire la posibilitatea de logare pe site-ul 

http://library.utm.md și colecțiile electronice care pot fi 

accesate după autentificare 

studenți și masteranzi 

anul 1 de studii 

26 

octombrie 

Invitație la sondajul «Evaluarea nivelului de utilizare a 

instrumentelor WEB în comunitatea academică de cercetare» 

profesori și 

conducătorii școlilor 

doctorale 

27 

octombrie 

Informare cu privire la adresa de accesare în repozitoriu a 

publicațiilor solicitate pentru a fi înregistrate în repozitoriu 

(liste cu publicații primite de la 4 doctoranzi) 

doctoranzi 

16 

noiembrie 

Invitație la webinarele organizate de compania Wiley și Web of 
Science  

1. «Understanding the Importance of Reference Works / 
Înțelegerea importanței lucrărilor de referință» (Wiley) (17 

noiembrie). 

2. «Effective Searches for Online Books and Reference 
Works / Căutări eficiente a cărților online și lucrărilor de 
referință» (Wiley) (1 decembrie). 

3. «Evolving the Web of Science to help you thrive in a 
complex landscape / Evoluția Web of Science pentru a vă 
ajuta să prosperați într-un spațiu complex» (Web of 
Science) (18 noiembrie). 

profesori și doctoranzi 

16 

noiembrie 

Informare despre posibilitatea de accesare a raportului publicat 

de Web of Science în luna octombrie «Integritatea cercetării: 
Înțelegerea responsabilității noastre comune pentru un 
ecosistem academic durabil» 

profesorilor 

23 

noiembrie 

Invitație la seria de webinare Cambridge Data Week 2020 

organizate în perioada 23-27 noiembrie 2020  

 Detalii despre webinarul - Who is reusing data? 
Successes and future trends / Cine reutilizează datele? 
Succesele și tendințele de viitor (24 noiembrie) 

profesori și doctoranzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.utm.md/IRTUM/Regulament_IRTUM.pdf
http://library.utm.md/IRTUM/Regulament_IRTUM.pdf
http://library.utm.md/
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Dezvoltarea profesională 2020: 

Participare la ateliere, webinare/conferințe 

 

Nr/o Data Activitate  Organizator  Participanți 

1. 15 ianuarie 

 

Atelierul profesional cu 

genericul „Bibliotecile din 
învățământul profesional tehnic 
secundar: consolidare, raportare 

statistică a activității” de, 8 ore 

CFPCBȘI BNRM, 

Biblioteca Tehnico-

ştiințifică UTM 

 

Zinaida Stratan 

Georgeta Ghenghea 

2. 4 februarie 

 

Webinar: How to publish 
(„Особенности публикации 

статей в международных 

научных журналах Springer 

Nature”), 2 ore 

Prezentator: Daria 

Iovceva, reprezentant 

Springer Nature 

Platforma de difuzare: 

GoToWebinar 

Valentina Stratan  

Lilia Popov  

Elena Dobrioglo  

Elena Stratulat 

3. 19 februarie 

 

Atelier profesional cu genericul 

„Relații cu publicul. Servicii de 
bibliotecă. Aspecte 

organizaționale și de conținut ”, 

 8 ore 

 

Centrul de Formare 

Profesională Continuă 

în Biblioteconomie și 

Științe ale Informării 

din cadrul BNRM 

(CFPCBȘI BNRM) 

Elena Dobrioglo 

4. 26 februarie 

 

Atelier profesional „Centrele 
biblioteconomice – furnizori de 
programe educaționale ”, 8 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Georgeta Ghenghea 

5. 11 martie Atelier profesional cu genericul 

„Informatizarea bibliotecii. 
Starea actuală și oportunități. 

Context național ”, 8 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Valentina Stratan 

6. 2 aprilie 

 

Webinar: Reviews journals: A 
vital library resource for 
students, faculty and researchers, 
sponsorizat de editura Springer 

Nature, 2 ore 

 

Prezentatori: Dr. 

Jillian Adie, portofoliul 

de recenzii Nature 

Reviews; Dr. Mina 

Razzak – Director Edit. 

a Portofoliului de 

Recenzii ale revistelor 

Nature Research. 

Platforma de difuzare: 

Cisco Webex 

 

Valentina Stratan 

7. 24 iunie 

 

Webinar: Открытый доступ, 

2 ore 

Prezentator: Наталия 

Калицева, reprez. 

Wiley în țările CSI. 

Platforma de difuzare: 

WorkCast 

 

Valentina Stratan 

8. 25 iunie 

 

Webinar: Как опубликовать 
статью в журнале с высоким 
импакт-фактором: cоветы 
редактора Wiley, 2 ore 

 

Prezentator: Анна 

Ляшенко, redactorul 

revistei Chemistry: A 
European Journal. 

Platforma de 

difuzare: WorkCast 

 

Valentina Stratan 

Angela Nagornaia 
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9. 24 

septembrie 

 

Conferință video: Evenimentul 
Național NI4OS-Europe de 
Formare privind Consolidarea 
Capacităților în Domeniul 
Științei Deschise pentru 
Moldova, 2 ore 

RENAM & NI4OS-

Europe 

Platforma de formare: 

NI4OS-Europe 

 

Valentina Stratan 

 

10. 21 

octombrie 

 

Masa rotundă online „Accesul 
Deschis - construirea echității 
structurale și a incluziunii” ,  

5 ore 

 

ABRM, Consorțiul 

REM, Departamentul 

Comunicare şi Teoria 

Informării USM, 

Biblioteca Șt. ASEM 

 

Zinaida Stratan 

Angela Nagornaia 

11. 21 

octombrie 

 

Atelierul profesional online cu 

genericul „Sevicii de referințe: 
definiții, organizare, conținut, 
evidență”, 6 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Lilia Popov 

12. 23 

octombrie 

 

Sesiunea online cu genericul 

„BNRM – creatoare de conținu-
turi digitale. Prezențe în baze de 

date în acces deschis”, 2 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Lilia Popov 

13. 3 noiembrie 

 

Masa rotundă online „Cum 
putem activa împreună pentru a 
integra informațiile agricole 
naționale în spațiul 
informațional global” , 5 ore 

 

Biblioteca Științifică a 

UASM 

 

Zinaida Stratan 

Georgeta Ghenghea 

14. 4 noiembrie 

 

Forumul Managerilor din cadrul 

Sistemului Național de Biblioteci 

2020, online, „Identitatea 

bibliotecii în noua normalitate: 

Tendințe și priorități 2021”, 3 ore 

Biblioteca Națională a 

Republicii Moldova 

 

Zinaida Stratan 

15. 17 

noiembrie 

 

Trainingul profesional online cu 

genericul „Servicii de împrumut 

de documente: definiții, 

standardizare, conținut”, 3 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Lilia Popov 

16. 19 

noiembrie 

 

Atelier profesional online pe 

marginea „Ghidului practic 

pentru aplicarea Regulamentului 

privind evaluarea bibliotecilor 

publice”, 5 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Zinaida Stratan 

17. 18, 24 

noiembrie 

 

Atelierul profesional online cu 

genericul „Descrierea 

bibliografică”,  21 ore 

Biblioteca Municipală 

„B. P. Haşdeu” 

 

Lilia Popov 

18. 24 

noiembrie 

 

Webinar: Who is reusing data? 
Successes and future trends / 
Cine reutilizează datele? 
Succesele și tendințele de viitor, 
2 ore 

 

Limba: engleză 

Prezentatori: Tiberius 
Ignat - Director al 

companiei Scientific 

Knowledge Services. 

Louise Corti ,autoarea 

cărții «Managing and 

SharingResearch Data: 

 

 

Valentina Stratan 
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a Guide to Good 

Practice». Platforma de 

difuzare: Zoom 

19. 25 

noiembrie 

Atelierul profesional „Utilizarea 

aplicațiilor Google Drive în 

activitatea de bibliotecă”, 6 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

 

Ludmila Gîrlea 

Elena Stratulat 

20. 16 

decembrie 

 

Atelierul profesional online cu 

genericul „Statistica și evaluarea 
activității de bibliotecă”, 5 ore 

CFPCBȘI BNRM 

Platforma de difuzare: 

Join Zoom Meeting 

Zinaida Stratan 

Georgeta Ghenghea 

21. 29 

decembrie 

 

Atelierul profesional online cu 

genericul „Statistica și evaluarea 
activității de bibliotecă”, 5 ore 

 

CFPCBȘI BNRM 

ABRM, Secțiunea 

Biblioteci din 

învățământ și specializ. 

Platforma de difuzare: 

Google Meet 

 

Zinaida Stratan 

Georgeta Ghenghea 

 

 

Activitatea BTȘ UTM în anul 2020: situația statistică 

 

Nr/o Indice Unități materiale Titluri 

I. Colecții (total) 858443 81861 

    

1. Cărți  534158 48424 

2. Publicații didactico-metodice ed. Tehnica-UTM  228722 2729 

3. Periodice  reviste  58146 781 

3.1 În limba română   

4 Periodice ziare  956 77 

4.1 În limba română   

5. Publicații în serie 3536 2731 

6. Manuscrise            1044            1040 

7. Autoreferate  3152 3120 

8. Documente audiovizuale -  

9. Documente electronice 155 143 

10. Ediții speciale și documente tehnice 28588 22771 

11. Altele 22 9 

    

1. Științifice  251677  

2. Didactice 590624  

3. Beletristice  16049  

    

1. În limba română  391025(45,55%)  

2. În limba rusă  435770(50,76)  

3. În limbi străine  31648 (3,69)  

    

1. Fondul de schimb și rezervă    

2. Valoarea totală a colecției (lei)   

3. Număr metri liari de raft 11442  



33 

 

 

II. Achiziții în cursul anului 6205 878/ 515 

 În limba română 4506 627 

    

1. Cărți             1403 393 

2. Publicații editura Tehnica-UTM  4193 72 

3. Publicații seriale, total  547 89 

3.1 Reviste  324 50/ 39 

3.2 Ziare  6 2 

3.3 Seriale (anale, buletine, rapoarte) 219 37 

3.4 Total titluri în limba română 627 29 

3.5 Număr abonamente ediții periodice 41 41 

3.6 În limba română 27 27 

    

4. Manuscrise 6 6 

5. Autoreferate  32 32 

6. Documente audiovizuale 0 0 

7. Documente electronice 2 1 

8. Ediții speciale și documente tehnice 0 0 

9. Altele 22 9 

    

1. Științifice  1278  

2. Didactice 4851  

3. Beletristice  76  

    

1. În limba română  4506  

2. În limba rusă  501  

3. În limbi străine  1118  

    

1. Achiziții din bugetul UTM  5043  

2. Donații  592  

3. Schimb de publicații  91  

4.   Valoarea totală a achiziției (lei) 528996,51  

III. Casări în cursul anului  519 
 

 În limba română (u.m.) 504  

Nr/o Indice Anul 2020 

IV. Utilizatori 7780 

1. Utilizatori activi   6745 

2. studenți 5929 

3. masteranzi 316 

4. doctoranzi 38 

5. Cadre didactice 802 

6. Alte categorii 343 

7. Utilizatori externi   131 
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V. Intrări utilizatori 85790 

1. Împrumut la domiciliu 67523 

2. Sala de lectură 18268 

3. Intrări utilizatori externi 161 

4. Utilizarea calculatoarelor (ședințe) 2570 

5. Vizite virtuale pe site 151200 

VI. Împrumuturi de documente 138460 

1. Împrumut la domiciliu 107590 

2. Consultări în sala de lectură 30870 

3. Împrumuturi în limba română 88465 

4. Descărcări documente 477 

5. Furnizări de documente electronice 1265 

VI.1 Împrumuturi conform genului de documente  

1. ştiințifice 12315 

2. didactice 125765 

3. artistice 380 

VII. Împrumut Interbibliotecar 
 

1. Cereri primite 0 

2. Împrumuturi acordate 0 

3. Cereri adresate altor biblioteci 0 

4. Împrumuturi acordate 0 

VIII. Activități științifice, cultural-educative 
 

1. Activități cu publicul 7 

2. Campanii, programe 5 

3. Expoziții informative (achiziții noi) 45 

4. Expoziții tematice 91 

5. Expoziții virtuale 2 

6. Zile de Informare 4 

IX. Activitatea bibliografică 
 

1. Referințe bibliografice, total pe bibliotecă  3490 

2. Referințe bibliografice complexe 458 

3. Ore de cultură a informației cu studenții 53 

4. Ore de cultură a informației cu profesorii 0 

5. Lucrări bibliografice 1 

X. Publicații  
1 

XI. Mijloacele financiare utilizate în 2020 (lei) 
 

1. Pentru dezvoltarea colecției 528996,51 

2. Buget UTM: 432804,00 

2.1  Achiziții carte 103854,46 

2.2  Editura Tehnica-UTM 84951,20 

2.3  Abonare seriale 116173,00 

2.4  Baza de date Springer 79566,00 
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Executat:Zinaida Stratan, director BTŞ UTM 
     Georgeta Ghenghea, director adjunct BTŞ UTM, e-mail:  library@lib.utm.md  

2.5  Cotizații REM 2600 

2.6  Abonare periodice CNC 7128 

3. Cărți din proiecte 58864,00 

4. Donații 64397,20 

5. Schimb de publicații 4191,80 

6. Cărți achiziționate în locul celor pierdute de utilizatori 16998,85 

XII. Personalul  30 

1. În echivalent norme întregi 30 

2. Studii superioare 29 

3. Studii superioare de specialitate 23 

4. Studii medii 1 

5. Personal care deține categorii de calificare 26 

XIII. Facilități 
 

1. Suprafața (m2) 2400 

2. Spațiu per utilizator (m2) 0,31 

3.  Numărul de locuri pentru utilizatori 400 

4. Nr. total de calculatoare 46 

5. Nr. de calculatoare pentru utilizatori 23 

6. Nr. stațiilor cu acces la Internet 46 

7. Timp mediu de funcționare pe săptămână (ore) 45 

XIV. Indici medii 
 

1. Indice de frecvență (nr. vizitelor /nr.utilizatorilor) 11 

2. Frecvența per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor lucrate) 401 

3. Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. utilizatorilor) 17,80 

4. Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. zilelor lucrate) 647  

5. Circulația fondului (nr. împrumuturilor / nr. colecțiilor) 0,16 

6. Indice de dotare (nr. colecțiilor / nr. utilizatorilor) 97,8 

7. Indice de capacitate de primire (nr. utilizatori / nr. locuri de primire) 22,2 

8. Achiziții noi per utilizator 0,80 

9. Achiziții noi per utilizator (buget UTM) 0,65 

10. Cheltuieli pentru achiziții per utilizator (total, lei) 68,63 

11. Cheltuieli pentru achiziții per utilizator (buget UTM, lei) 56,15 

12. Rata de înnoire a stocului (colecția / intrări noi) 138 

13. Nr. de utilizatori per calculator 338 

14. Media per titlu (total colecție) 10,5 

15. Media per titlu (intrări noi) 7,1 

XV. Norma unui salariat 
 

1. Documente (nr. colecțiilor / nr. salariaților) 28615 

2. Frecvențe (nr. vizitelor / nr. salariaților) 2860 

3. Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. salariaților) 4615 

4. Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaților) 259 

mailto:library@lib.utm.md
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