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RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2019

Misiunea Bibliotecii Universității din Petroșani  este de a oferi accesul la informaţie,
liber şi egal pentru toţi utilizatorii, de a promova informaţiile ştiinţifice, tehnice şi culturale,
în scop didactic şi de cercetare. 

 

PREZENTAREA GENERALÃ A BIBLIOTECII

Biblioteca oferă colecții și servicii pentru cercetare, educație și informare.

Colecţii
 Nr. total de volume, la sfârșitul anului 2019 - 286.016
 Nr.titluri–81.006
 Nr. colectii periodice–12.213
 Nr. volume din clasa socio-economică (filozofie, psihologie, politică, economie, 

drept, educație, administrație publică, asistență socială, istorie)–15.823
 Nr. volume din clasa știintelor exacte (matematică, fizică, chimie, mediu, geologie, 

astronomie)–57.355
 Nr. volume din clasa știintelor aplicate (inginerie, agricultură, management, 

contabilitate)–119.245
 Nr. volume limbã și literaturã –20.543
 Nr. volume alte domenii (calculatoare, standarde, cultură, religie, medicină, artă, 

sport, geografie) -73.050
 Nr. volume in limba românã – 246.870
 Nr. volume in limbi strãine – 39.146 

mailto:biblioteca@upet.ro


o 214.388 cărţi;
o 12.213 publicaţii periodice;
o 56.803 standarde de stat;
o 1.848 teze de doctorat;
o 764  nonpublicaţii.

Nr.sãli de lecturã – 2
Nr. locuri în sãlile de lecturã – 200
Nr. depozite de carte -7
Suprafatã – 2.000 mp.
Nr.personal specialitate – 5

În  cadrul  bibliotecii  se  desfăşoară  următoarele  tipuri  de  activităţi:  dezvoltarea
colecţiilor,  evidenţa  şi  organizarea  colecţiilor,  prezervarea  şi  conservarea  colecţiilor,
catalogarea  şi  indexarea  colecţiilor,  comunicarea  colecţiilor  şi  relaţii  publice,  informare
documentară  şi  referinţe  bibliografice,  informatizare,  activităţi  culturale,  activităţi  de
cooperare cu alte instituţii similare.

1. DEZVOLTAREA COLECȚIILOR
Biblioteca  achiziţionează resurse informaţionale, pe hârtie sau pe alte suporturi, pentru

toate tipurile de publicaţii, necesare susţinerii planurilor de învăţământ şi cercetare. Colecţiile
susţin activitatea academică, ca şi formarea intelectuală şi culturală a utilizatorilor.

Dezvoltarea  colecțiilor  implică  achiziții  de  cãrţi,  publicaţii  periodice,  documente
audiovizuale,  documente electronice,  microformate,  baze de date,  etc.,  în funcție de tipul,
profilul, menirea bibliotecii, în scopul menținerii fondului, astfel încât să răspundă cerințelor
de  informare,  de  instruire  și  cercetare   ale  studenților,  cadrelor  didactice,  cercetătorilor,
precum și pentru cultura generală.

Corelarea  politicii  de  dezvoltare  a  colecţiilor  se  face  cu  politica  generalã  a
Universitãţii, cu programele de studiu  şi cercetare, cu planurile de învãţãmânt ale facultãţilor

Tabel cu situaţia intrãrilor pe tipuri de documente

Tipuri
documente

Cãrţi Periodice Documente
electronice

Teze
doctorat

Baze de date Lucrãri 
de
diplomã

 Nr.de
exemplare

848 124 11 30 2 1.177

Nr.de titluri 158 120 11 30 2 1.177



Dinamica intrãrilor pe ultimii 5 ani
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Procurarea publicațiilor se face prin cumpărare, schimb de publicații, donații.

Tabel cu situaţia intrãrilor (cărți și reviste) în funcţie de provenienţã (u.b.)

Cumpãrãturã Donaţii Schimburi
785 127 90

Tabel cu situaţia intrãrilor în funcţie de limbă

În lb.română În limbi străine
898 104

Situaţia intrãrilor anului 2019

1. Repartizate  pe domenii:

42.81%

27.35%

14.57%

15.27%St. tehnice
St. 
eco-
nomiceSt. exacte
Alte materii



ABONAMENTE 
Publicaţiile periodice reprezintă o importantă sursă de informare şi cunoaştere pentru

toate categoriile de utilizatori. Periodicele conţin în general, informaţia cea mai nouă dintr-un
domeniu şi sunt deosebit de utile în comunităţile ştiinţifice.

Tipul Cantitatea Valoarea
Reviste tipărite 29 8.661
Baze de date 2 38.000

Universitatea din Petroșani a asigurat pentru al treilea an consecutiv resursele 
financiare necesare cofinanțării  proiectul Anelis Plus 2020 “Asigurarea accesului 
cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale”, optând pentru
următoarele  resurse: Clarivate Analytics (Thomson Reuters),  SCOPUS, Web of Knowledge 
Arhive și cărți electronice. 

SCHIMBUL DE PUBLICAȚII

O altã  formã  de  achiziţie  şi  totodatã  de  cooperare  intelectualã  o  reprezintã  schimbul  de
publicaţii.

Schimbul se face cu instituții din țară (schimb intern) și cu instituții din străinătate (schimb
internațional) 

SCHIMBULUI  INTERN  PE  ANUL  2019

Nr.
crt
.

Partenerul de schimb Trimiter
i

cãrţi

Trimiter
i

periodice

Valoare
totală

Primir
i

cãrţi

Primiri
periodic

e

Valoare
totală

1. UNIVERSITATEA „1 
DECEMBRIE 1918” 
ALBA-IULIA

4 4 111,94 - - -

2. UNIVERSITATEA 
POLITEHNICÃ 
BUCUREŞTI

7 5 171,64 - 8 1067

3. UNIVERSITATEA 
TEHNICÃ 
„GHEORGHE 
ASACHI” IAŞI

2 7 101,35 - 6 122,94

4. UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA

3 2 58,37 - - -

5. BIBLIOTECA 
CENTRALÃ 
UNIVERSITARÃ 
BUCUREŞTI

7 6 220,51 - - -

6. UNIVERSITATEA 
DIN BACÃU

3 6 172,69 - 6 100,64

7. UNIVERSITATEA 
„POLITEHNICA” 
TIMIŞOARA

7 7 210,34 6 2 202

8. UNIVERSITATEA 
TEHNICÃ CLUJ-

7 6 155,65 - 5 186,07



NAPOCA
9. UNIVERSITATEA 

„TRANSILVANIA” 
BRAŞOV

7 8 207,82 8 2 347

10. UNIVERSITATEA 
„DUNÃREA DE JOS” 
GALAŢI

7 6 180,48 - 8 147,3

11. UNIVERSITATEA 
„PETROL-GAZE” 
PLOIEŞTI

7 6 193,29 - 3 90

12. UNIVERSITATEA 
DIN CRAIOVA

7 7 196,78 - 7 297,21

13. ACADEMIA DE 
STUDII ECONOMICE 
BUCUREŞTI

3 7 191,93 - 14 410

14. UNIVERSITATEA 
OVIDIUS  DIN 
CONSTANŢA

1 3 67,93 - - -

15. UNIVERSITATEA 
„DIMITRIE 
CANTEMIR” TARGU-
MUREŞ

7 4 151,68 1 - 25

16. UNIVERSITATEA 
TEHNICÃ DE 
CONSTRUCŢII 
BUCUREŞTI

1 4 86,99 - - -

17. UNIVERSITATEA DE
NORD BAIA-MARE

4 5 106,54 - - -

18. UNIVERSITATEA 
„ŞTEFAN CEL 
MARE” SUCEAVA

3 3 89,47 - - -

19. UNIVERSITATEA 
DIN PITEŞTI

1 3 72,73 - - -

20. UNIVERSITATEA 
„LUCIAN BLAGA” 
SIBIU

3 5 126,07 - - -

21. B.C.U. „TUDOR 
ARGHEZI” TARGU-
JIU

4 3 86,24 - - -

22. UNIVERSITATEA 
VALAHIA DIN 
TARGOVIŞTE

1 3 72,73 - - -

23. UNIVERSITATEA 
„LUCIAN BLAGA” 
CLUJ-NAPOCA

2 4 100,04 - - -

T  O  T  A  L 98 114 3.133,21 15 61 2.995,16

 



SCHIMBULUI  INTERNA  Ţ  IONAL  PE  ANUL  2019  

TRIMITERI PRIMIRI

Nr.
crt.

Ţara Nr. Parteneri Cărţi Periodice
colecţii

Cărţi
Teze

Periodice
colecţii

0 1 2 3 4 7 8
1. Austria 1 - 3 - 1
2. Belarus 1 - 8 3 cărți 1

3. Columbia 1 - 2 - -
4. Croaţia 1 - 10 - 1
5. Germania 2 - 9 2 teze 3
6. Italia 1 - 2 - -
7. Polonia 3 - 12 - 1
8. R. Moldova 2 8 14 - 8
9. Spania 1 - 3 - 1
10. Ucraina 1 - 5 - -
11. Ungaria 1 - 7 - -

TOTAL 15 8 75 5 16

DONAȚIILE 

Donaţiile au venit din partea unor cadre didactice, instituții culturale, edituri. 

Valoarea publicațiilor intrate în anul 2019, în lei

Finanțare 
instituțională

Donații Schimburi Finanțare prin Proiecte Baze de date

21.041 3.687 4.436 1.748 38.000

2. EVIDENŢA PUBLICAŢILOR

Activitatea de evidenţă a colecţiilor constă din: primirea, ştampilarea şi inventarierea
publicaţiilor  intrate  în bibliotecă.  Această etapă,  „rezolvă" mai  multe aspecte  de a atribui
„documentului" un loc în bibliotecă (cotă) dar şi în REGISTRUL INVENTAR - „oglinda
intrărilor  într-o  bibliotecă",  ceea  ce  reflectă  provenienţa,  dinamica,  mărimea,  valoarea  şi
structura colecţiei de publicaţii a bibliotecii



 Evidenţa primarã se ţine în Registrul de mişcare a fondurilor care sintetizează toate
intrările şi ieşirile dintr-o bibliotecă

 Evidenţa individualã este operaţiunea de înregistrare în Registrul inventar.

Tipul registrului Nr.poziţii
Registrul de Mişcare a fondurilor: intrãri, ieşiri, recapitulãri 170
Registrul de inventar cãrţi 236
Registrul de inventar abonamente 37
Registrul de inventar donaţii şi schimb periodice 87
Registrul de teze 30
Registre de unicate 198
Registrul de proiecte 1.748
Registrul de inventar: cursuri universitare 43
Registrul de inventar: lucrãri practice, de laborator 5
Broșuri 1
Nr. fişe de evidenţã periodice 120

3. ELIMINAREA PUBLICAŢIILOR
Eliminarea  publicațiilor  presupune  scoaterea  acestora  din  evidențele  bibliotecii  cu

respectarea legislației în vigoare.

Cauza
eliminãrii

Nr.ex.declarate
pierdute

Valoarea publicaţii pierdute

25 40,33

4. PRELUCRAREA PUBLICAȚIILOR
Descrierea documentului începe cu selectarea tuturor informațiilor bibliografice 

necesare identificării documentului de bibliotecă descris și continuă cu redactarea descrierii 
propriu-zise.

Clasificarea este procesul de orânduire a documentelor pe domenii de cunoaștere, în 
conformitate cu ceea ce reflectă conținutul lor, ținând cont de gradul de asemănare și de 
deosebirile dintre ele.

Cota documentului  reprezintă formula tehnică prin care se exprimă adresa completă a
acestuia pe raft, adică adresa documentului în bibliotecă. Așadar, cota este instrumentul de 
așezare și regăsire a documentelor în bibliotecă. Cota se trece pe document, în registrul de 
inventar, pe borderourile cu cărți primite sau ieșite, pe fișele de catalog etc., și oriunde este 
nevoie să reprezinte. Semnul de autor este o prescurtare convențională a vedetei principale 
formată din numele primului autor sau din primul cuvânt din titlu la lucrările care au 
descrierea la titlu.

Indicatori Cãrţi Periodice
Nr. descrieri principale 192 1
Nr.indici  de  clasificare
atribuiţi

312 1

Nr. indici de autori 192 1
Nr.cote de raft, din care 1002 124
unicate 192 120



5. ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE

      În anul 2019, s-au achiziţionat 5 calculatoare destinate personalului bibliotecii
Odatã cu catalogul electronic colecţiile şi resursele bibliotecii au devenit mai vizibile.

Dacã în anul 2007, anul când catalogul a devenit vizibil pe Internet,  doar un numãr de 872 de
vizitatori îl accesau, în anul 2019 numãrul acestora a crescut la 61.832.

Nr. înregistrări catalografice în sistem automatizat 49.800
din care, în anul 2019 3.581
Nr.accesări în catalog 61.832

 
      S-a continuat cu verificarea bazei de date cu privire la modul de introducere a datelor

bibliografice şi uniformizarea punctelor de acces : creatori (autori) şi subiecte.

6. ACTIVITATEA CU CITITORII

      Biblioteca  Universității  din  Petroșani  asigură  accesul  la  documente,  informații,
tehnologie, oferă spații de lectură și întâlnire, promovează și încurajează bucuria de a citi, de
a descoperi și de a cunoaște.

Ne dorim ca biblioteca să redevină un spațiu frecventat de toți studenții Universității, 
să fie un loc de întâlnire cald și primitor. 

Statistica activitãţii cu cititorii 2019

În scopul cunoaşterii numãrului de cititori înscrişi la bibliotecã, a frecvenţei lor şi a
publicaţiilor  consultate  într-o  anumitã  perioadã  de  timp,  biblioteca  ţine  evidenţa  acestor
activitãţi.

Cititori înscrişi 2.043
Cititori activi, din care: 1.111
Noi înscrişi 248
Vizaţi 863
Vizite la bibliotecã 5.191
Cãrţi împrumutate 7.050
Vizualizãri pagina web a Bibliotecii 2.596
Căutări în catalogul online al bibliotecii 61.832
Accesãri Internet de la reţeaua Bibliotecii 187
Împrumut interbibliotecar, din care:
Nr.exemplare primite 15
Nr.exemplare trimise 1

Biblioteca  face   împrumut  interbibliotecar   atunci  când   nu  dispune  de  o  anumitã
publicaţie şi o  solicitã de la o altã bibliotecã. De asemenea, împrumutã la solicitarea altei
biblioteci.



Situația împrumutului în ultimii 5 ani
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Situația împrumutului în anul 2019, pe domenii

25.53%

49.05%

14.30%

11.12%St. tehnice

St. economice

St. exacte

Alte materii

7. ACTIVITATEA DE INFORMARE DOCUMENTARǍ
 Am sprijinit cu informaţii şi documente comisiile de întocmire a dosarelor în vederea
acreditãrii sau înfiinţãrii de noi specializãri, proiectele şi temele de cercetare.

Materiale întocmite în vederea informãrii utilizatorilor bibliotecii

Nr.referinţe  bibliografice
cãrţi şi teze doctorat

Nr.referinţe   articole
periodice

Buletinul  de  informare  şi
documentare

145 361

Fişiere, în format electronic, completate în anul 2019:

Articole  publicate  de cãtre  cadrele  didactice  din  Universitate,  dintre
care, în :

53 referinţe



Revista Minelor 12
Annals of the University of Petrosani – Mining Engineering 27
Annals of the University of Petrosani – Electrical  Engineering 14

Pe plan naţional, biblioteca colaborează la elaborarea următoarelor lucrări:
- Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România;
- Catalogul colectiv al cărţilor străine intrate în bibliotecile din România;
- Repertoriul bibliotecilor care efectueazã schimb interbibliotecar.

8. ACTIVITATEA CULTURAL - ȘTIINȚIFICĂ  ȘI  DE  PROMOVARE

Proiecte și activități desfășurate împreună cu şcolile din Valea Jiului

Biblioteca  a semnat  parteneriate cu instituţii de învãţãmânt din judeţul Hunedoara  şi
a  organizat evenimente culturale şi  științifice  ce au dus la o creştere a vizibilităţii acesteia. 

Nr. 
crt.

Denumirea proiectului/activității Partenerul

1. România noastră Școala Gimnazială 
I.G.Duca, Petroşani

2. Valențe educative în context european  Colegiul Naţional de 
Informatică ,, Carmen 
Silva”

3.  Marin Preda – expresia unei mari conștiințe Colegiul Naţional de 
Informatică ,, Carmen 
Silva”

4. Fă-ți un prieten special ! Colegiul Naţional de 
Informatică ,, Carmen 
Silva”

5. Program de versuri, cântece și dansuri românești închinat
zilei de 1 Decembrie, ziua Marii Uniri

Școala Gimnazială 
I.G.Duca,

6. Școala Altfel Școala Gimnazială 
I.G.Duca, Petroşani

7. Cartea electronică. Să protejăm natura Liceul Tehnologic Retezat 
Uricani

8. Arena Educației
9. Seară de lectură – Cartea antreprenorială SAS UPet.
10. Inovare – Creativitate - Hackaton Studenți UPet

Expoziţii de carte

Nr. 
crt.

Evenimentul Localitatea Data Locaţia

1. Expoziţie de carte la deschiderea noului 
an universitar 2019-2020

Petroşani 02.10.2018 Holul  Aulei 
Universităţii



Participãri la conferinţe, workshopuri, evenimente științifice

1. Acces electronic la literatura stiintifică pentru sustinerea
și  promovarea  sistemului  de  cercetare  și  educatie  din
România

Petroșani 05.04.19

2. Eu – Antreprenor – Conferință de lansare Petroșani 30.07.19
3. Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din 

România , cu tema “30 de ani de evoluție în bibliotecile 
românești”, ediția a 30-a  

București 04 - 06. 09.19

4. A  VII–a Conferință “Acces la literatura științifică” Timișoara 05-07.11.19

5. Adunarea Generală a Asociației ANELIS Plus Timișoara 07.11.19

Articole editate de către personalul bibliotecii

Nr.crt. Titlul articolului Publicația
1. O întâlnire de suflet Buletinul Informativ al  

Universitǎţii din Petroşani, 
anul 11 (22) nr. 1

2. Instruire  în  baze  de  date  Scopus  și  Clarivate
Analytics

Buletinul Informativ al  
Universitǎţii din Petroşani, 
anul 11 (22) nr. 2

3. Un omagiu adus minerilor – interviu cu 
prof.univ.dr.ing. Dumitru Fodor

Buletinul Informativ al  
Universitǎţii din Petroşani, 
anul 11 (22) nr. 3

4. Lucrările celei de-a XXX-a Conferință a Asociației 
Bibliotecarilor 

Buletinul Informativ al  
Universitǎţii din Petroşani, 
anul 11 (22) nr. 3

5. Hai să vorbim de cariera ta ! Conferința ALLS Buletinul Informativ al  
Universitǎţii din Petroşani, 
anul 11 (22) nr. 4

Șef birou bibliotecă,
Luminița DANCIU


	TRIMITERI
	PRIMIRI

