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Schimbările din societatea românească pun 
anual instituția în fața unor noi provocări, printre 
care menționăm resursele limitate, criza sanitară 
sau transformările digitale. Contextele actuale 
solicită instituției o abordare diversificată a muncii, 
determinând-o să adapteze oferta de sprijin bibliotecar 
unor cerințe și realități aflate în continuă evoluție. 

În 2021, am intrat în al doilea an de criză sanitară, 
ca urmare a situației pandemice generate de Covid-19. 
Multe biblioteci universitare din Europa s-au reinventat 
și au căutat să ofere noi servicii, atât online cât și 
offline. În acest sens, B.C.U. „Carol I” și-a modernizat 
infrastructura informatică, înlocuind toate serverele cu 
o vechime de peste 15 ani și achiziționând un nou soft de 
management; de asemenea, a fost finalizat proiectului 
Lib2Life, un proiect de digitizare, prin care se urmărește 
revitalizarea patrimoniului cultural, iar plata serviciilor 
se poate efectua numerar, cu cardul sau online, instituția 
noastră devenind prima bibliotecă din România înrolată 
în sistemul public de plăți „Ghișeul.ro”. Nu în ultimul 
rând, a fost dezvoltat un nou site al instituției, menit să 
corespundă cerințelor actuale. 

Din sfera culturală menționăm organizarea celor 
două evenimente emblematice ale instituției, și anume 

Noaptea Muzeelor (12 iunie) și Festivalul Strada de C`Arte 
(23-26 septembrie), care au atras mii de participanți. Un 
alt eveniment notabil a fost momentul în care s-a oferit 
bibliotecii, de către E.S. Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed 
Al Matrooshi, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în 
România, Documentul Fraternității Umane pentru Pace 
Mondială și Conviețuire, ediție bilingvă arabo-română. În 
Aula B.C.U. „Carol I” a avut loc, în luna aprilie, conferința 
„10 ani de Parteneriat Strategic România-Turcia” și a fost 
organizată cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Slove 
Muscelene „500 de ani - De la Scrisoarea lui Neacșu la 
comunicarea digitală de azi”, în perioada 15-16 iulie. 

La data de 8 decembrie 2021, directorul general al 
B.C.U. „Carol I” a primit Distincția Culturală a Academiei 
Române, pentru activitatea culturală de înaltă ținută 
şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi 
instituția pe care o conduce.  

În ceea ce privește activitățile filialelor, acestea și-au 
îndeplinit misiunea principală, aceea de a asigura sprijin 
pentru facultățile Universității din București, unele 
dintre ele diversificându-și colecțiile, în general prin 
intermediul unor donații.
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PREZENTARE 
GENERALĂ
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Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este 
continuatoarea Fundației Universitare „Carol I”. 
Inaugurată la data de 14 martie 1895, Fundația 
a fost construită cu scopul de a oferi un lăcaș de 
cultură tinerimii studioase.  

După 53 de ani de existență, Fundația este 
desființată prin Decretul nr. 136/12 iulie 1948 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, iar noua 
instituție primește denumirea de Biblioteca 
Centrală a Universității din București. 

În anul 2006, prin Hotărârea de Guvern nr. 
445/5 din aprilie 2006, instituția recapătă numele 
întemeietorului ei și devine Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I” din București. În data de 22 
mai 2006 a avut loc ceremonia de dezvelire a plăcii 
comemorative dedicate noii denumiri a bibliotecii, 
în prezența Regelui Mihai și a Reginei Ana, precum 
și a unor personalități ale culturii române. 

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” 
este o instituție de drept public, cu personalitate 
juridică, aflată în subordinea Ministerului 
Educației. Activitatea bibliotecii se desfăşoară 
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 
nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei și alte acte normative 
care reglementează activitatea instituţiilor de 
învăţământ. B.C.U. „Carol I” are misiunea de a 
sprijini procesele de învățare, predare și cercetare 

și de a promova patrimoniul național prin proiecte 
și programe cultural-științifice. Principalele 
obiective urmărite sunt partajarea cunoașterii, 
informarea documentară, diversificarea colecțiilor 
de documente și a serviciilor oferite utilizatorilor. 

Întreg complexul instituțional este compus din 
Sediul Central, Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu” și 
16 unități filiale – biblioteci de facultate specializate 
care deservesc Universitatea din București. 

Sediul Central este format din trei corpuri: 
Clădirea Fundaţiei Regale „Carol I” (Calea Victoriei 
nr. 88), Clădirea Boema (Strada C. A. Rosetti nr. 
2-6) și Clădirea Dacia (Strada Boteanu nr. 1). 
Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu” (fosta Bibliotecă 
Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”), fiind 
integrată conform O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 
2013, funcţionează în Sediul Central al Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” prin Centrul de 
împrumut (parter, intrare prin Corp Boema, Str. 
Rosetti nr. 2 - 6, sector 1, Bucureşti), sala de lectură 
6 (Sala „C. Rădulescu-Motru”) şi sala de lectură  7 
(Sala „Simion Mehedinţi”), ambele situate la etajul 
III, Corp Boema (Str. Rosetti, nr. 2 - 6, sector 1, 
Bucureşti). 

B.C.U. „Carol I” este parte integrantă a 
sistemului informațional național; ea se află 
prioritar în serviciul studenților, cadrelor didactice 
și cercetătorilor din centrul universitar București, 
dar este deschisă și altor categorii de utilizatori, 
asigurând astfel un acces nediscriminatoriu la 
informație.



raport de activitate | 2021

7

Biroul Comunicare 
și Relații Publice
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Biroul Comunicare și Relații Publice are misiunea 

de a crea și menține o imagine instituțională publică 

pozitivă, de a păstra relația cu mass-media în vederea 

promovării proiectelor și evenimentelor pe care și 

le-a propus. Activitățile din cadrul biroului vizează 

construirea reputației cu scopul creșterii vizibilității și 

atragerii de noi utilizatori. Acest birou asigură și rolul 

de secretariat al instituției.  

În anul 2021, activitatea biroului s-a concentrat 

pe aspectele sale specifice, cum ar fi: prezentarea şi 

promovarea infrastructurii și serviciilor bibliotecii 

potențialilor beneficiari, preluarea, verificarea, 

sortarea, înregistrarea şi distribuirea tuturor 

documentelor provenite din corespondența internă şi 

externă, întocmirea, pregătirea vizitelor şi întâlnirilor 

oficiale ale conducerii, dar și activități intense de 

comunicare publică și evenimente cultural-științifice 

reflectate generos în mass-media etc. 

Situaţia pandemică a generat o mai atentă evaluare 

a rolului pe care îl joacă rețelele de socializare în buna 

comunicare publică la distanță. Astfel, ca urmare a 

promovării intense în mediul virtual, aproape 300 de 

mii de utilizatori au interacționat cel puțin o dată cu 

postările de pe pagina de Facebook a B.C.U. „Carol I”. 

Sumar
• Găzduirea în Aula bibliotecii a conferinței „10 ani de Parteneriat Strategic România-Turcia” (22 

aprilie 2021).

• Organizarea celor două evenimente emblematice ale instituției: Noaptea Europeană a Muzeelor (12 
iunie 2021) și Festivalul Strada de C’Arte (23-26 septembrie 2021), care au atras mii de vizitatori. 

• E.S. Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în 
România, oferă bibliotecii Documentul Fraternității Umane pentru Pace Mondială și Conviețuire, 
ediție bilingvă arabo-română (16 septembrie 2021).

• Organizarea Simpozionului Slove Muscelene „500 de ani - De la Scrisoarea lui Neacșu la 
comunicarea digitală de azi” (15-16 iulie 2021).

• Directorul general al B.C.U. „Carol I” primește Distincția Culturală a Academiei Române, pentru 
activitatea culturală de înaltă ținută şi parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi instituția 
pe care o conduce (8 septembrie 2021).
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Două evenimente emblematice pentru instituție 
au atras mii de participanți în anul 2021. În data de 
12 iunie, publicul a fost invitat să descopere universul 
citadin al Micului Paris, cu ocazia unui deceniu de când 
biblioteca face parte din circuitul Noaptea Europeană 
a Muzeelor. Mai mult decât o simplă vizitare a clădirii, 
evenimentul a atras participarea a mii de persoane 
la reprezentațiile oferite de Grupul Cantus Mundi, 
Fanfara Muzicii Reprezentative a MApN și Grupul 
psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale. 

Sub deviza „Bucuria Culturii Urbane”, în perioada 
23-26 septembrie, Festivalul Strada de C`Arte, ajuns la 
cea de-a X-a ediție, a contribuit semnificativ la sporirea 
vizibilității instituționale: 40 lansări de carte, 3 proiecții 
de film, 28 evenimente, 4 concerte, două expoziții 
inedite, două lecturi publice, un spectacol ecvestru 
muzical, două ateliere pentru copii, teatru de păpuși, 
tururi ghidate și un târg de carte. 

În sfera diplomației culturale menționăm 
următoarele evenimente: a fost oferit bibliotecii de 
către E.S. Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, 
ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România, 
Documentul Fraternității Umane pentru Pace Mondială 
și Conviețuire, ediție bilingvă arabo-română, iar în 
aprilie, în Aula Bibliotecii Centrale  Universitare „Carol 
I” a avut loc conferința „10 ani de Parteneriat Strategic 
România-Turcia”. O importantă donație de carte a 
fost făcută la începutul anului; astfel, Fundația Mattei 
Dogan a oferit Bibliotecii Centrale Universitare „Carol 

I” un număr de 6.000 de volume, instituția transmițând 
calde mulțumiri mai multor personalități franceze și 
române. 

În perioada 15-16 iulie, a fost organizată în Aula 
B.C.U. „Carol I” cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului 
Slove Muscelene „500 de ani – De la Scrisoarea lui 
Neacșu la comunicarea digitală de azi”.  

Pentru activitatea culturală de înaltă ținută şi 
parteneriatul fructuos dintre Academia Română şi 
instituția pe care o conduce, la data de 8 decembrie 
2021, directorul general al B.C.U. „Carol I” a primit 
Distincția Culturală a Academiei Române. 

Evenimentele culturale desfășurate în cadrul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” au fost 
promovate prin mass-media, răspândind astfel 
mesajul că biblioteca dorește să mențină și să sprijine 
interacțiunea cu publicul.  
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Biroul
Resurse Umane 
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Biroul Resurse Umane administrează toate 
documentele referitoare la angajații bibliotecii. 
Acest birou aplică și implementează prevederile 
legale de angajare, promovare, evidență și 
încadrare salarială a personalului din cadrul 
Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I”.

Activitatea Biroului Resurse Umane s-a înscris 
în parametrii specifici și pe parcursul anului 
2021. S-a raportat o schemă de personal cu 316 
posturi din care, în Sediul Central: 185 reprezintă 
personalul didactic auxiliar și 37 personalul 
nedidactic; în bibliotecile filiale: 94 reprezintă 
personalul didactic auxiliar. Totalul posturilor 
ocupate la finalul anului 2021 a fost 293 (din 
care 15 reprezintă personalul didactic auxiliar 
și 8 personalul nedidactic), numărul posturilor 
vacante fiind 23. Pe parcursul anului 2021 au fost 
organizate 25 de concursuri, după cum urmează: 

20 pe perioadă determinată și 5 pe perioadă 
nedeterminată. 

Din punctul de vedere al fluctuației funcțiilor 
de conducere, a fost numit un director economic și 
7 șefi de servicii și birouri: Serviciul Coordonator 
Sediu Central, Filiala de Biologie. Botanică, Biroul 
Achiziții Publice, Biroul Resurse Umane, Serviciul 
Financiar. Contabilitate, Serviciul Referințe, 
Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Biroul 
Infrastructură Informatică, Serviciul Cercetare. 
Dezvoltare. Digitizare, Filiala de Litere, Filiala de 
Limbi Străine. 

În ceea ce privește venitul mediu brut per 
salariat în 2021, acesta s-a cifrat la aproximativ 
5.800 de lei.

Sumar
• Organizarea a 25 de concursuri pentru ocuparea a 20 de posturi pe perioadă determinată și 5 pe 

perioadă nedeterminată.

• Numirea unui director economic și 7 șefi de servicii și birouri: Serviciul Coordonator Sediu Central, 
Filiala de Biologie. Botanică, Biroul Achiziții Publice, Biroul Resurse Umane, Serviciul Financiar. 
Contabilitate, Serviciul Referințe, Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Biroul Infrastructură 
Informatică, Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare, Filiala de Litere, Filiala de Limbi Străine. 
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Serviciul Cercetare. 
Dezvoltare. Digitizare
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Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare este 
rezultat din fuziunea a două servicii distincte din cadrul 
B.C.U. „Carol I”: Cercetare. Metodologie și Biblioteca 
Digitală. 

Acest serviciu elaborează politici menite să 
stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii 
de promovare a serviciilor furnizate de aceasta; 
colectează și centralizează datele statistice cu privire 
la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele 
statistice și le transmite către instituții naționale de 
profil; identifică și analizează nevoile de instruire 
și dezvoltare profesională ale personalului B.C.U. 
,,Carol I” și realizează Planul și Raportul anual al 
instituției, precum și Planul de formare și perfecționare 
profesională. În ceea ce privește digitizarea, acest 
serviciu asigură planificarea digitizării documentelor 
aflate în colecțiile B.C.U. ,,Carol I” sau în colecțiile altor 

instituții cu care biblioteca a încheiat parteneriate.

Pe plan editorial, a fost finalizată cronologia 

diplomatică intitulată „140 de ani de relații diplomatice 

România – Spania”, pentru care s-a realizat o cercetare 

documentară, au fost consultate și prelucrate 

bibliografic 5.823 de fotografii de documente la Arhiva 

Ministerului Afacerilor Externe.

În anul 2021 a avut loc redeschiderea Centrului de 

Documentare Europeană „Robert Schuman” din B.C.U. 

„Carol I”. Sala „Robert Schuman” a funcționat atât ca 

sală de lectură, cât și metodologică, nu doar ca Centru 

de Documentare. 

Conform Planului anual de dezvoltare profesională 

s-au organizat întâlniri metodologice și profesionale, 

cursuri de inițiere în biblioteconomie, seminare, 

Sumar
• Finalizarea cronologiei diplomatice intitulată „140 de ani de relații diplomatice România – Spania”.

• Coordonarea și administrarea Centrului de Documentare Europeană „Robert Schuman”, redeschis 
în anul 2021.

• Efectuarea a 14 prezentări din Planul anual de dezvoltare profesională, realizate prin programul 
de videoconferință Zoom şi urmărite de 967 de participanți.

• Organizarea unor expoziții tematice: Honoré de Balzac – 222 ani de la naștere, Rabindranath 
Tagore – 160 ani de la naștere, Charles Baudelaire – 200 ani de la naștere, I. C. Brătianu – 200 ani 
de la naștere, Ziua Bibliotecarului, Ziua Mondială a Cărții și a Dreptului de Autor.
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conferințe și webinarii. Au fost efectuate, în perioada 
15 iunie – 16 decembrie, un număr de 14 prezentări din 
Planul anual de dezvoltare profesională. Prelegerile au 
fost realizate prin programul de videoconferință Zoom şi 
au fost urmărite de 967 de participanți. Scopul susținerii 
prezentărilor a constat în a împărtăși experiența 
specialiștilor B.C.U. „Carol I” (11 lectori), în următoarele 
domenii: referințe, gestionarea publicațiilor periodice, 
utilizarea sistemului de bibliotecă Vubis Smart, 
catalogare, dezvoltarea colecțiilor, achiziții publice și 
biblioteconomie. De asemenea, s-au amenajat expoziții 
tematice în vitrinele din clădirea „Boema”, precum 
Honoré de Balzac – 222 ani de la naștere, Rabindranath 
Tagore – 160 ani de la naștere, Charles Baudelaire – 
200 ani de la naștere, I. C. Brătianu – 200 ani de la 
naștere, Ziua Bibliotecarului, Ziua Mondială a Cărții și a 
Dreptului de Autor.   

Din categoria activităților de administrare 
a sistemelor de bibliotecă și a operațiunilor de 
digitizare, menționăm următoarele: scanarea coperții 
şi a cuprinsului cărţilor intrate în colecții în vederea 
vizualizării acestora în catalogul Web Opac al B.C.U. 
„Carol I”, prelucrarea imaginilor şi a fişierelor PDF 
reprezentând coperta şi cuprinsul cărţilor în vederea 
realizării legăturilor acestora în Sistemul integrat 
de bibliotecă Vubis Smart, pentru vizualizarea lor 
în catalogul Web Opac al B.C.U. „Carol I”, scanarea 
publicaţiilor periodice româneşti vechi (ziarelor) aflate 
în depozitele bibliotecii, prelucrarea şi transmiterea 
săptămânală a informaţiei destinate rubricii Achiziţii 
recente de pe prima pagină a site-ului B.C.U. „Carol 
I”, rezolvarea unor probleme legate de softul DSpace/
Restitutio, acordarea de asistență tehnică bibliotecarilor 
care au participat la activitățile de scanare a ziarelor 
vechi aflate în depozitele bibliotecii.
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Biroul
Infrastructură Informatică
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Biroul Infrastructură Informatică are ca obiectiv 
administrarea întregului sistem informatic al bibliotecii. 
În ceea ce privește componenta tehnică, s-au realizat 
următoarele activități îndeplinite în mod curent: 
instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor de 
operare şi a aplicațiilor desktop existente pe calculatoarele 
din complexul B.C.U. „Carol I”, depanarea hardware a 
echipamentelor, devirusarea stațiilor de lucru, instalarea, 
configurarea şi administrarea serverelor, eliminarea 
diverselor erori software, optimizarea sistemelor de 
operare și remedierea disfuncționalităților hardware. 

Alte activități au constat în acordarea de asistență 
tehnică atât în cadrul filialelor cât și cu prilejul 
evenimentelor organizate în Sediul Central al B.C.U. 
„Carol I”, sprijinind sistemele informatice prin 
mentenanță constantă. 

Pentru îmbunătățirea infrastructurii informatice 
a bibliotecii a fost dezvoltat un nou site, mai modern, 
care să corespundă cerințelor actuale, a fost achiziționat 

un nou sistem integrat de bibliotecă și au fost înlocuite 
toate serverele vechi de peste 15 ani, după cum urmează: 
server controller cluster (două), server virtualizare 
cluster (unul), stocare block cluster (unul), server 
stocare object cluster (unul). De asemenea, au fost 
montate sisteme de videoconferință în Aulă și în Sala 
de Consiliu printr-un parteneriat strategic cu compania 
Cisco. În anul 2021, B.C.U. „Carol I” a devenit prima 
bibliotecă din România înrolată în sistemul public de 
plăți „Ghișeul.ro”. S-au realizat și alte activități care țin 
de comunicarea internă și externă a B.C.U. „Carol I”, 
precum: actualizarea permanentă a site-ului instituției, 
managementul documentelor, dar și administrarea şi 
actualizarea aplicațiilor de uz intern. 

Pe planul dezvoltării bibliotecii digitale, menționăm 
finalizarea proiectului Lib2Life, ajungându-se la un 
total de 6.121 volume din diverse limbi (română, 
bulgară, olandeză, daneză, turcă, croată, rusă, spaniolă, 
maghiară, latină, greacă, italiană, engleză, germană/
gotică, franceză) și 2.034.108 de pagini scanate. 

Sumar
• Achiziționarea unui nou sistem integrat de bibliotecă.

• Înlocuirea tuturor serverelor vechi de peste 15 ani. 

• Montarea unor sisteme de videoconferință în Aulă și în Sala de Consiliu.

• B.C.U. „Carol I” devine prima bibliotecă din România înrolată în sistemul public de plăți „Ghișeul.
ro”.

• Finalizarea proiectului Lib2Life, ajungându-se la un total de 6.121 volume din diverse limbi 
(română, bulgară, olandeză, daneză, turcă, croată, rusă, spaniolă, maghiară, latină, greacă, 
italiană, engleză, germană/gotică, franceză) și 2.034.108 de pagini scanate.   



raport de activitate | 2021

17

Biroul
Achiziții Publice
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Biroul Achiziții Publice elaborează Programul anual 
al achizițiilor publice în conformitate cu necesitățile 
și prioritățile comunicate de celelalte compartimente; 
aplică procedurile de atribuire; constituie și păstrează 
dosarele achizițiilor publice.

În anul 2021, au fost derulate două licitații, urmând 
proceduri simplificate, pentru un sistem integrat de 
bibliotecă și pentru înlocuirea parțială a cazanelor 
centralei termice. 

Prin achiziție directă, biblioteca a contractat bunuri 
și servicii în valoare aproximativă de 1.431.004,43 lei. 
Menționăm achiziția de carte în valoare de 34.993,76 lei 
și a 5 servere în valoare de 134.113 lei cu TVA.    

Au fost inventariate și evaluate tablourile bibliotecii, 
înregistrându-se un număr de 391 tablouri, din care au 
fost evaluate 252. De asemenea, s-a definitivat procesul 

de actualizare a cărții funciare prin aducerea la zi și 
completarea cadastrului. 

În anul 2021, nu a fost formulată nici o contestație la 
CNSC împotriva procedurilor de atribuire organizate de 
B.C.U. „Carol I”.

Durata medie a unui proces de achiziţie publică 
derulat în anul 2021, pe categorii de achiziţii, este 
următoarea: procedura proprie anexa 2 Legea 98 durează 
în medie 10 zile, iar pentru achiziție directă durata este în 
medie de 5 zile.

De asemenea, menționăm continuarea activității de 
digitizare a documentelor în cadrul Biroului Achiziții 
Publice, conform Proiect de extindere a arhivei electronice 
prin digitizarea documentelor emise în cadrul direcției 
economice în anii 2019 și 2020, înregistrat la B.C.U. 
„Carol I” sub nr. 1365 / 09.07.2018. 

Sumar
• Derularea a două licitații, urmând proceduri simplificate, pentru un sistem integrat de bibliotecă 

și pentru înlocuirea parțială a cazanelor centralei termice. 

• Prin achiziție directă, biblioteca a contractat bunuri și servicii în valoare aproximativă de 
1.431.004,43 lei, menționăm: achiziția de carte (34.993,76 lei cu TVA) și 5 servere (134.113 lei 
cu TVA).    

• Inventarierea și evaluarea tablourilor din bibliotecă: 391 tablouri, din care au fost evaluate 252.

• Definitivarea procesului de actualizare a cărții funciare prin aducerea la zi și completarea 
cadastrului.

• Continuarea activității de digitizare a documentelor, conform Proiectului de extindere a arhivei 
electronice prin digitizarea documentelor emise în cadrul direcției economice în anii 2019 și 
2020, înregistrat la B.C.U. „Carol I” sub nr. 1365 / 09.07.2018.
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Serviciul
Financiar. Contabilitate



raport de activitate | 2021

20

Serviciul Financiar. Contabilitate asigură 
desfășurarea activităților economico-financiare ale 
bibliotecii, în concordanță cu legile în vigoare.

Pe parcursul anului 2021, întreaga activitate 
financiar-contabilă s-a desfășurat în condiții de 
continuitate, fundamentate pe legalitate, disciplină și 
eficiență.

În politicile contabile practicate de Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” se regăsesc dezvoltările 
teoretice și modalitățile de lucru privind toate acțiunile 
care alcătuiesc sfera operațiilor financiare și a evidenței 
mișcărilor partrimoniale ce se succed într-un circuit 
bugetar.

Pentru finanțarea activităților sale, instituția 
beneficiază de alocații de la bugetul de stat, făcând 
parte din categoria unităților cu finanțare integrală 
de la buget. În plus, conform prevederilor legale, 

biblioteca își finanțează unele activități și anume 
întreținerea complexului și, în parte, achiziția de dotări 
independente, din veniturile proprii realizate din taxele 
pentru serviciile oferite utilizatorilor și din chiriile 
încasate pentru spațiile de la parterul imobilelor.

În anul 2021, s-a utilizat un total de 24.434.651 lei 
din bugetul de stat (13.115 lei – plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul curent), din care: 
cheltuieli de personal –  21.563.239 lei; cheltuieli 
materiale – 1.904.554 lei; cheltuieli de capital – 924.262 
lei; alte cheltuieli – 55.711 lei. Din veniturile proprii s-a 
utilizat un total de 1.264.824 lei, din care: cheltuieli de 
personal – 48.247 lei; bunuri și servicii – 1.216.577 lei.  

Este de remarcat faptul că salariile au fost achitate 
la termenele stabilte, într-o singură tranșă lunară, iar 
obligațiile pentru contribuțiile legale au fost virate 
simultan cu achitarea salariilor nete, prin card bancar 
și prin numerar. 
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Serviciul
Administrativ. Tehnic
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Serviciul Administrativ. Tehnic asigură buna 
funcționare a instituției din punct de vedere 
administrativ, asigură paza și protecția clădirilor 
bibliotecii, calitatea condițiilor igienico-sanitare și 
dotarea cu materiale consumabile. Din punct de vedere 
tehnic, acest serviciu asigură întreținerea și buna 
funcționare a utilajelor și instalațiilor; asigură utilitățile 
de energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare 
pentru cele trei corpuri de clădire din Sediul Central 
(Boema, Fundație, Dacia) pentru a oferi o ambianță 
plăcută de lectură şi cercetare pentru utilizatorii 
bibliotecii și condiții optime de lucru pentru angajați, 
într-un climat curat și sănătos. 

Au fost finalizate în anul 2021 următoarele 
activități: întocmirea documentației, achiziționarea 
și managementul contractului serviciilor de furnizare 
a 3 cazane ce deservesc centrala termică existentă în 
cadrul B.C.U. „Carol I”, inclusiv asigurarea operațiunilor 
cu titlu accesoriu de dezasamblare a vechilor cazane 
și instalarea noilor cazane, punerea în funcțiune a 
acestora, testarea și autorizarea acestora de către 

CNCIR; întocmirea documentației și achiziționarea 
unui autovehicul marca KIA STONIC.

Au fost reînnoite contractele funcționale anuale, 
la care s-au aplicat procedurile de management 
și administrare: Contract de prestări servicii de 
întreținere și reparare a ascensoarelor, supraveghere 
şi verificare tehnică (inspecție) a instalațiilor din 
domeniul ISCIR (RSVTI pentru ascensoare prin 
personal autorizat), precum şi obținerea de la CNCIR a 
autorizației de funcționare pentru ascensoare; Contract 
de prestări servicii de întreţinere, reparare și exploatare 
a echipamentelor ce intră în componenţa centralei 
termice; Contract subsecvent de prestări servicii de 
siguranță (pază și protecție); Contract subsecvent 
de prestări servicii de securitate publică și de salvare 
(prevenire a incendiilor și de intervenție în situații 
de urgență (servant pompier); Contract de prestări 
servicii de salubrizare; Contract privind furnizare 
de apă potabilă și canalizare; Contract de furnizare 
a energiei electrice; Contract de furnizare a gazelor 
naturale; Contracte pentru telefonia fixă și mobilă; 

Sumar
• Întocmirea documentației, achiziționarea și managementul contractului serviciilor de furnizare a 

3 cazane ce deservesc centrala termică existentă în cadrul B.C.U. „Carol I”.

• Achiziționarea unui autovehicul marca KIA STONIC.



raport de activitate | 2021

24

Servicii poștale pentru transmiterea de corespondență 
și coletărie uzuală internă. 

Acest serviciu a desfășurat și alte activități în 
vederea menținerii în condiții corespunzătoare și de 
legalitate a spațiilor, instalațiilor și bunurilor materiale 
deținute și administrate de către B.C.U. ,,Carol I”, 
precum întocmirea documentației, achiziționarea și 
managementul contractelor care vizează lucrările de 
reparații și de mentenanță. De asemenea, Serviciul 
Administrativ. Tehnic a executat casările efective ale 
bunurilor înscrise pe lista aprobată, activitate finalizată 
prin predarea deșeurilor la REMAT. 
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Serviciul
Evidența și organizarea 
colecțiilor
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Serviciul Evidența și organizarea colecțiilor 

realizează și organizează înregistrările în sisteme 

specifice de gestiune (globală, individuală și topografică) 

pentru intrările curente de publicații în Sediul Central 

și continuă activitatea de prelucrare retrospectivă 

a documentelor nereflectate încă în bazele de date 

bibliografice. Acest serviciu operează toate intrările și 

eliminările de documente, și editează registrul inventar 

al Sediului Central în regim informatizat. 

Obiectivul general al serviciului este dezvoltarea 

resurselor info-documentare și organizarea, 

prezervarea și accesibilizarea acestora, în acord cu 

activitățile didactice universitare, de cercetare și 

inovare. 

În anul 2021, s-a înregistrat un număr de 4.859 

titluri /5.208 volume în urma operaţiilor de evidenţă  

globală şi individuală pentru toate documentele nou 

achiziţionate – altele decât cele periodice – în Sediul 

Central, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru repartizarea pe domenii a documentelor 
destinate sălilor de lectură şi topografierea acestora, 
s-au făcut următoarele demersuri: organizarea 
colecţiilor de publicaţii monografice din punct de vedere 
topografic (cotare – recotare); repartizarea pe domenii 
a documentelor destinate sălilor de lectură; întocmirea 
listelor de noutăţi cuprinzând, pe domenii, titlurile nou 
achiziţionate în Sediul Central, rezultând 347 titluri / 
399 volume și 170 liste. 

Pentru prelucrarea retrospectivă a documentelor 
din fondurile bibliotecii, care nu sunt încă reflectate în 
baza de date sau sunt reflectate incorect ori incomplet, 
s-au respectat următorii pași: verificarea şi corectarea 
reflectării documentelor din fondurile bibliotecii în 
registrele acesteia; introducerea în baza de date a 
descrierii sumare a publicaţiilor şi a informaţiilor 
specifice activităţii de evidenţă; semnalarea Biroului 
Bibliofilie. Manuscrise cu privire la documentele 
care ar putea fi transferate în colecţia de carte rară şi 
de patrimoniu; soluţionarea inadvertenţelor dintre 
instrumentele de lucru şi existentul din depozitele 

Sumar
• Înregistrarea unui număr de 4.859 titluri /5.208 volume în urma operaţiilor de evidenţă  globală 

şi individuală pentru toate documentele nou achiziţionate.

• Operarea eliminărilor din colecţii în instrumentele de evidenţă, rezultând 14.978 volume casate. 
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Sediului Central, rezultând 31.581 volume. De 
asemenea, pentru întocmirea statisticilor de evidenţă 
s-a făcut calculul numeric și valoric, trimestrial şi 
anual, al publicaţiilor din Sediul Central pe tipuri de 
documente, rezultând 6 statistici. 

Casarea publicaţiilor (14.978 volume) s-a realizat 
prin operarea eliminărilor din colecţii în instrumentele 
de evidenţă.

Printre activitățile serviciului, menționăm 
și tipărirea de etichete pentru Sediul Central şi 
filiale; realizarea selecţiei publicaţiilor fondului 04; 
completarea şi calcularea sumelor din Registrul de 
Mişcare a Fondurilor (parte generală – intrări, ieşiri, 
recapitulare).

Compartimentul de prelucrare și administrare 
a colecțiilor Secției Pedagogice „I. C. Petrescu, fiind 
subordonat Serviciului Evidența și organizarea 
colecțiilor, se ocupă cu organizarea, gestionarea și 
prelucrarea colecțiilor, cu realizarea evidenţelor de 
bibliotecă pentru publicațiile transferate din colecția 
Secţiei Pedagogice. Din activitățile realizate în anul 
2021, menționăm următoarele: operarea scăderilor în 
registrele inventar – 2.158 poziţii, operarea scăderilor 
în RMF – Parte Generală – 18.086 volume, verificare 
CZU – 10.274 volume, prelucrarea şi verificarea în 
baza de date – 8.700 volume, verificarea publicațiilor 
propuse pentru transfer în Registrele inventar – 17.772 
inventariate, unificarea listelor de casare din anii 
2019 și 2020 – 3.281 volume; confruntarea prețurilor 
publicațiilor din lista de casare cu registrele inventar ale 
Sectiei Pedagogice – 1.400 poziții. 
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Serviciul
Catalogare. Indexare
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Serviciul Catalogare. Indexare se ocupă de 
prelucrarea propriu-zisă a resurselor documentare, 
realizată prin catalogarea, clasificarea şi indexarea 
intrărilor curente de publicații în complexul B.C.U. 
„Carol I”, a publicaţiilor provenite din retroconversie, 
dar și de crearea și actualizarea fișierelor de autoritate 
pentru nume de persoane, colectivități, subiecte și 
titluri uniforme. Catalogarea descriptivă și pe subiecte, 
curentă și retrospectivă, este atributul principal al 
departamentelor Catalogare. Indexare, Periodice, 
Bibliofilie, al bibliotecilor filiale și, prin extensie, 
anumite operațiuni se pot realiza în alte departamente.  

În anul 2021, în urma catalogării, clasificării şi 
indexării în Vubis Smart s-a înregistrat un număr 
total de 7.976 de înregistrări noi, din care 5.767 au fost 
verificate și corectate. S-au realizat verificări, completări 

și corecturi în fișierul de autoritate, în Vubis Smart, din 
Sediul Central, rezultând: 8.422 înregistrări – vedete 
nume de persoane; 331 înregistrări – vedete nume de 
colectivități; 2.531 înregistrări – vedete de subiect și 23 
înregistrări – titluri uniforme. În cadrul acestui serviciu 
s-a realizat selecția de publicații pentru Sediul Central 
(16.144 volume) și pentru Secția Pedagogică (800 
volume). 

Serviciul Catalogare. Indexare a colaborat la 
realizarea proiectului Lib2Life astfel: a scanat un număr 
total de 51.134 pagini; a alcătuit rezumate (în minimum 
100 de cuvinte); a corectat denumirile de foldere XML/ 
imagini și a verificat scanările realizate în cadrul B.C.U. 
„Carol I”.   

Sumar
• În urma catalogării, clasificării şi indexării au rezultat 7.976 de înregistrări noi.

• În urma verificării, completării și corecturilor realizate în fișierul de autoritate în Vubis Smart 
au rezultat 8.422 înregistrări – vedete nume de persoane, 331 înregistrări – vedete nume de 
colectivități, 2.531 înregistrări – vedete de subiect, 23 înregistrări – titluri uniforme.
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Biroul
Prezervarea și restaurarea 
publicațiilor
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Biroul Prezervarea și restaurarea publicațiilor 
previne degradarea documentelor, prin metode şi 
tehnici moderne, prin menținerea unui microclimat 
optim de prezervare a documentelor şi reconstituie 
starea fizică a documentelor vechi, rare şi valoroase 
aflate în colecțiile bibliotecii, cu mijloace specifice, prin 
legare și restaurare. Biroul este compus din Laboratorul 
de Patologie şi Restaurare a Cărţii,  Atelierul de 
Legătorie şi Atelierul de fotomultiplicare. 

În anul 2021, Biroul Prezervarea și restaurarea 
publicațiilor a realizat restaurarea a 6.450 pagini carte, 
manuscris, publicaţii seriale și legătura a 75 volume carte. 
S-a legat un număr de 2.225 cărţi şi periodice în cadrul 
Atelierului de Legătorie. Atelierul de fotomultiplicare 
a onorat toate cererile de fotomultiplicare venite din 
partea  serviciilor Sediului Central şi filialelor. S-au 
monitorizat parametrii microclimatului din depozite şi 
din sălile de lectură, cu ajutorul celor 15 termohigrografe 
şi a celor 9 datalogere.

Sumar
• Restaurarea a 6.450 pagini carte, manuscris, publicaţii seriale și legătura a 75 volume carte.

• Legarea a 2.225 cărţi şi periodice în cadrul Atelierului de Legătorie.

• Monitorizarea parametrilor microclimatului din depozite şi din sălile de lectură, cu ajutorul celor 
15 termohigrografe şi a celor 9 datalogere.
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Biroul
Bibliofilie. Manuscrise
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Biroul Bibliofilie. Manuscrise prelucrează, 
organizează, indexează și valorifică colecții specifice, 
precum: carte veche românească (anii 1508-1830) și 
străină (anii 1455-1750), carte cu atribute bibliofile 
– între care ilustraţii de artă, ediţii limitate, lucrări 
rare, exemplare adnotate de mari personalităţi – 
manuscrise, corespondenţă, hărţi vechi, fotografii, ex-
libris-uri, grafică, medalii etc. Din 2007, s-a adăugat 
administrarea arhivei istorice a instituţiei. 

În cadrul activităților de catalogare, în 2021 s-au 
realizat următoarele: descriere completă ISBD(A) 
cu introducere în Vubis – 1.157 titluri, din care nou 
introduse 898, și 259 completări; căutări în catalog/ 
baza de date: 1.276 titluri; topografieri: 1.276 titluri 
(carte, fotografii, manuscrise, carte poștală, hărți); 
stabilirea vedetei uniforme: 1.276; înregistrări de 
autoritate: 18.

La indexare s-a înregistrat un număr de 4.677 
descriptori și 3.779 indici de Clasificare Zecimală 
Universală (CZU).  

În urma activităților de selecție și deselecție au 
rezultat 826 titluri selectate din fondul Bibliotecii 
Pedagogice Naționale „I. C. Petrescu”; 2.033 titluri 

selectate din fondul 04; 503 titluri selectate din fondul 
B.C.U. „Carol I” (fondul vechi); 60 volume (selecție 
cărți) din donația Mattei Dogan, ajungându-se la un 
total de 3.422 titluri.  

Biroul Bibliofilie. Manuscrise a întocmit borderouri 
pentru donațiile primite și evaluări: întocmire borderou 
recepție donație Monica Săulescu (Pillat)  – 272 
manuscrise; numerotare file și întocmire borderou 
donația Monica Săulescu (Pillat) – numerotare file 
559 pagini în 58 poziții; evaluare donații I. Stoica, O. 
Drîmba, M. Dogan, I. Ciucă, M. Săulescu (Pillat). 

S-au făcut operațiuni de scanare, ajungându-se la 
un număr de 1.543  pagini de titlu și cuprins scanate, 
documente care au fost prelucrate în cadrul Biroului 
Bibliofilie. Manuscrise;  75.917 pagini scanate în cadrul 
programului Lib2life și scanarea integrală a revistei „Je 
sais tout de Bucarest”.  

S-au realizat și alte activități, precum: expoziții, 
prezentări, activități de documentare, proceduri, 
statistici, activități administrative și de inventariere, 
ordonare dosare fond B.C.U. „Carol I” (arhiva). 

Sumar
• În urma activităților de selecție și deselecție au rezultat 3.422 de titluri: 826 titluri selectate din 

fondul Bibliotecii Pedagogice Naționale „I. C. Petrescu”, 2.033 titluri selectate din fondul 04, 503 
titluri selectate din fondul B.C.U. „Carol I” (fondul vechi) și 60 volume din donația Mattei Dogan. 
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Serviciul
Dezvoltarea colecțiilor
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Serviciul Dezvoltarea colecțiilor asigură dezvoltarea 
echilibrată a colecțiilor pentru întreg complexul 
instituțional, prin căile consacrate ale practicii 
biblioteconomice – cumpărare, schimb, donații, 
transfer. Acest serviciu realizează achiziția centralizată 
a documentelor de toate categoriile și pe suporturi 
variate, precum cărți, albume, manuscrise, fotografii, 
medalii, hărți, partituri, CD-rom, DVD. 

În anul 2021, numărul total de documente 
cumpărate este de 404 titluri/445 exemplare, în valoare 
cumulată de 34.918,03 lei, iar numărul documentelor 
prelucrate și introduse în colecții este de 281 titluri/303 
volume. 

Pentru achiziția de documente prin donații au avut 
loc întâlniri cu peste 170 de donatori, s-au întocmit 334 
de contracte de donație și acte de primire, peste 100 de 

scrisori de mulțumire și confirmări primire. 

Din donaţiile curente şi retrospective, au fost 
preluate 4.059 titluri/4.542 volume listate, la care 
se adaugă circa 7000 volume din donații preluate și 
nelistate: aproximativ 3500 volume carte din donația 
Fundației „Mattei Dogan”, aproximativ 2700 volume din 
donația Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare 
în Informatică (ICI București), 700 volume din donația 
Alexandru Grigorescu și 100 volume de la Ambasada 
SUA). De asemenea, s-au întocmit liste-anexe pentru 
donațiile mari (4 anexe, în jur de 3.000 titluri). 

Numărul total de donații prelucrate și intrate 
în colecții (inventariate) în anul 2021 este de 4001 
titluri/4186 volume.

Prin parteneriatul cu Editura Universității din 

Sumar
• Numărul total de documente cumpărate este de 404 titluri/445 exemplare, în valoare de 34.918,03 

lei.

• Prin parteneriatul cu Editura Universității din București, biblioteca primește 79 titluri/158 
volume, din care 50 titluri/100 volume cărți.

• Totalul publicațiilor introduse în Vubis Smart, obținute prin schimb intern și internațional, este 
de 225 titluri/255 volume (carte), iar totalul publicațiilor intrate în colecții (inventariate) este de 
191 titluri/204 volume. 

• Totalul donațiilor prelucrate și intrate în colecții (inventariate) este de 4.001 titluri/4.186 volume.
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București, biblioteca a primit 79 titluri/158 volume, din 
care 50 titluri/100 volume cărți.

Prin schimb intern (59 parteneri) biblioteca a 
primit un număr de 182 titluri/243 volume de carte 
și 131 titluri/233 fascicole publicații seriale, iar prin 
schimb internațional (186 de  parteneri din 29 de ţări) 
a primit un număr de 117 titluri/119 volume de carte 
și 92 titluri/285 fascicole publicații seriale. Biblioteca 
a trimis la rândul ei cărți și publicații seriale, făcând 
în total 5 expediții (cărți: 19 titluri/57 volume – 23 
parteneri; publicații seriale: 23 titluri/216 fascicole – 17 
parteneri).

Numărul total de publicații – rezultate din schimb 
intern și internațional – introduse în Vubis Smart 
în anul 2021 este de 225 titluri/255 volume (carte), 
iar numărul total de publicații intrate în colecții 
(inventariate) este de 191 titluri/204 volume. 

 Colaborarea bibliotecii cu Academia de Studii 
Economice din București (ASE) a constat într-o ofertă 
de 287 titluri trimisă către 38 parteneri și o solicitare de 
75 titluri/145 volume făcută de 8 parteneri.      

 Cele mai reprezentative donaţii curente și 
retrospective, preluate în anul 2021, au fost realizate 
de numeroase instituții de prestigiu, printre care 
amintim: Editura Universității București, Editura 
Universitaria Craiova, Editura Universitară București, 
Editura Lumen, Institutului Național de Cercetare - 
Dezvoltare în Informatică (ICI București), Fundația 

„Mattei Dogan”, Muzeul Național al Literaturii Române 
(MNLR), Ambasada Chinei, Ambasada SUA. 

Pentru dezvoltarea colecțiilor de publicații 
electronice – monografii (e-books) au fost întreprinse 
următoarele activități: parcurgerea listelor de titluri 
electronice/colecții, vizualizare si verificare titluri în 
OPAC, în vederea selecției de carte electronică pentru 
includerea în listele de achiziție prin Consorțiul Anelis 
Plus pentru anul 2021, rezultând 6 liste cu 2180 
titluri; verificare acces în bazele de date achiziționate 
(platforma editurilor) și în OPAC (Vubis Smart - server), 
întocmind 7 liste cu 2630 titluri; verificare existența 
titlurilor în catalog, verificarea exactității datelor 
bibliografice (titlu, autor, ISBN, an), accesul la fulltext, 
menționarea căii de acces (server B.C.U. „Carol I” sau 
platforma editurii), având observații la 2.826 titluri; 
corespondență cu donatorii de e-books, în vederea 
stabilirii drepturilor pentru publicațiile electronice 
donate și încărcate în platform RESTITUTIO, semnarea 
actelor de donație, a acordurilor și a drepturilor de 
acces; prelucrarea documentelor electronice în modulul 
Achiziții, Vubis Smart (275 titluri date bibliografice 
sumare, 87 titluri descriere completă); rezolvarea 
diferitelor neconcordanțe în descrierea e-books în baza 
de date, probleme dpdv al accesibilității – schimbarea 
căii de acces/platforma editurii): 185 titluri (colecția 
Cambridge).
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Serviciul
Periodice
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Serviciul Periodice asigură achiziția centralizată 
atât a publicațiilor seriale tradiționale și electronice, cât 
și a bazelor de date științifice pentru întreg complexul 
B.C.U. „Carol I”. Aceste documente sunt prelucrate în 
sistem tradițional și informatizat. 

În decursul anului 2021, Serviciul Periodice și-a 
dezvoltat colecția de periodice print și electronice prin 
mijloacele specifice: prin cumpărare – 271 titluri/387 
abonamente în valoare de 84.633,55 lei și 4 publicații 
electronice/baze de date în valoare de 110.821,68 lei, 
prin donație – 633 titluri/2655 volume periodice print 
în valoare de 161.957,09 lei și 8 baze de date donate 
de Universitatea București, prin schimb 243 titluri/485 
volume în valoare de 7.704,21 lei, iar prin transfer – 
două titluri/două fascicole/două volume.

În anul 2021, periodicele românești inventariate 
au fost în număr 1.119 titluri/8.080 fascicole/1.733 
volume în valoare de 50.998,77 lei, iar cele străine 136 
titluri/980 fascicole/964 volume în valoare de 14.111,09 
lei, ajungându-se la un număr total de periodice 
inventariate în Sediul Central de 1.255 titluri/2.697 
volume/9.060 fascicole în valoare de 65.109,86 lei. 

Au fost realizate următoarele activități de catalogare 
– indexare: verificări în Vubis (1172), retroconversii (19 
titluri/76 indici CZU), verificarea adreselor URL pentru 
titlurile existente în Vubis (916 titluri) și modificări în 
Vubis (4860).

Sumar
• Colecția de periodice în format fizic și electronic a fost dezvoltată prin cumpărare – 271 titluri/387 

abonamente în valoare de 84.633,55 lei și 4 publicații electronice/baze de date în valoare de 
110.821,68 lei, prin donație – 633 titluri/2655 volume periodice print în valoare de 161.957,09 
lei și 8 baze de date donate de Universitatea București, prin schimb – 243 titluri/485 volume în 
valoare de 7.704,21 lei, iar prin transfer – două titluri/două fascicole/două volume.

• Periodicele românești inventariate au fost în număr 1.119 titluri/8.080 fascicole/1.733 volume 
în valoare de 50.998,77 lei, iar cele străine 136 titluri/980 fascicole/964 volume în valoare de 
14.111,09 lei, ajungându-se la un număr total de periodice inventariate în Sediul Central de 1.255 
titluri/2.697 volume/9.060 fascicole în valoare de 65.109,86 lei.
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Serviciul
Conservarea colecțiilor
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Serviciul Conservarea colecțiilor gestionează și 
păstrează fondurile din depozitele Sediului Central 
în condiții optime, prin crearea şi menţinerea unui 
microclimat ideal pentru prezervare şi conservare, și 
totodată, organizează circulația publicațiilor spre sălile 
de lectură și spre serviciile bibliotecii, având în vedere 
disponibilizarea documentelor către utilizatori cât mai 
rapid față de momentul solicitării lor. 

Acest serviciu se ocupă de preluarea/predarea 
publicațiilor nou intrate, care apoi sunt distribuite 
către sălile de lectură și servicii. În anul 2021 au fost 
înregistrate: monografii, având o colecție generală de 
4.258 de titluri în 4.432 volume, carte veche și rară, 
cuprinzând 752 de volume; publicații seriale, numărând 
2.775 de volume de reviste și 5.768 de fascicole de ziare. 
La Acces liber – săli de lectură au fost predate 22 de 

volume din publicațiile seriale și 445 de monografii. 
Prin retroconversie au fost extrase 32.661 de broșuri 
din fondul 04 și 98 de volume din fondul de carte veche 
și rară. 

Prin circulația publicațiilor s-a înregistrat un număr 
total de 27.235 de volume, fiind trimise către sălile de 
lectură 25.909 volume, dintre care 1.848 de volume au 
fost distribuite de către mânuitori între sălile de lectură. 
Cu privire la materialele de referințe, s-au predat 366 
de volume și s-au restituit 494 de volume; s-au predat 
15 volume de carte rară și s-au restituit 5 volume de 
carte rară. Au fost împrumutate 222 de volume din 
publicațiile seriale. 

S-a realizat organizarea catalogului topografic 
intern – 23.079 de fișe de catalog topografice pe baza 

Sumar
• Au fost înregistrate monografii, având o colecție generală de 4.258 de titluri în 4.432 volume, 

carte veche și rară, cuprinzând 752 de volume; publicații seriale, numărând 2.775 de volume de 
reviste și 5.768 de fascicole de ziare.

• Prin circulația publicațiilor s-a înregistrat un număr total de 27.235 de volume, fiind trimise către 
sălile de lectură 25.909 volume, dintre care 1.848 de volume au fost distribuite de către mânuitori 
între sălile de lectură.

• Pentru conservarea colecțiilor s-au realizat următoarele demersuri: legătorie internă (90 volume); 
legătorie externă (562 volume).

• Au fost restaurate 100 de volume și igienizate 1.666 de volume de carte.
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cărții, pentru colecțiile generale și fondul Carol și 
completarea fișelor de colecție pentru publicații seriale 
cu 6.571 de numere de inventar, reprezentând anii 
2018-2020. 

Pentru conservarea colecțiilor s-au realizat 
următoarele demersuri: legătorie internă (90 volume); 
legătorie externă (562 volume), cu proces verbal și 
alcătuirea situației de plată pentru fiecare factură. Au 
fost restaurate 100 de volume și igienizate 1.666 de 
volume de carte. 

S-au făcut desprăfuiri de fonduri (fondul Carol, 
reviste străine format II, reviste românești format III, 
carte format III), avansări de fonduri în depozitele 
Sediului Central (carte format III, publicații seriale, fond 
CD) și mutări de fonduri format V 094 (carte bibliofilă), 
iar colecția de documente electronice din depozitul III 
s-a mutat în depozitul V – colecții speciale. S-a aplicat 
retroactiv, pe documentele fără etichete sau cu etichete 
uzate, un număr de 3.369 etichete la formatele II și III. 
S-au înregistrate 3 intrări în gestiune și o ieșire, 6.136 
numere de inventar la verificările de fonduri și s-au 
casat 3.102 numere de inventar. 
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Serviciul
Comunicarea colecțiilor



raport de activitate | 2021

43

Serviciul Comunicarea colecțiilor asigură 
organizarea sălilor de lectură, a lecturii în acces direct 
și indirect și a împrumutului interbibliotecar. Este 
unul dintre departamentele Sediului Central care are 
legătură nemijlocită cu utilizatorii bibliotecii. Acesta 
funcționează cu mai multe spații pentru lectură și 
cercetare, distribuite în corpurile Boema și Fundație, 
respectiv 9 săli, cu un total de 369 locuri, precum și 10 
cabinete individuale. 

În anul 2021, acest serviciu a gestionat un număr 
total de 37.626 volume astfel: 34.743 volume au fost 
distribuite în sălile de lectură, iar 2.883 volume la 
împrumut, din care 2.539 pentru împrumut direct și 
344 pentru împrumut interbibliotecar. 

Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 
19.159 utilizatori frecvență în sălile de lectură, după 
cum urmează: 291 în ianuarie, 1.418 în februarie, 2.172 
în martie, 1.818 în aprilie, 2.474 în mai, 2.744 în iunie, 
1.308 în iulie, 735 în august, 1.250 în septembrie, 1.708 

în octombrie, 2.094 în noiembrie, 1.147 în decembrie.

Au fost puse la dispoziția utilizatorilor 8.138 volume 
și fascicole, documente aflate la raftul liber. 

S-au realizat 4.215 copii la diverse documente, la 
solicitarea utilizatorilor: 935 fotografii digitale, din care 
204 pentru împrumutul interbibliotecar; 906 pagini 
tipărite la imprimantă; 2.374 imagini scanate, din care 
1.254 pentru împrumutul interbibliotecar.

În colecția depozitului de publicaţii seriale curente 
s-au înregistrat 8.022 volume şi fascicole.

Printre alte activități, menționăm: întocmire 
statistici, rapoarte, planuri, referate necesitate, registrul 
riscurilor, proceduri operaționale; centralizarea 
statisticilor lunare și anuale (Sediul central și 
bibliotecile filiale); 1.488 descrieri analitice și indexări 
ale articolelor; 36.969 volume acces direct inventariate 
prin utilizarea tehnologiei RFID (Radio-Frequency 

Sumar
• S-a gestionat un număr total de 37.626 volume: 34.743 volume au fost distribuite în sălile de 

lectură, iar 2.883 volume la împrumut, din care 2.539 pentru împrumut direct și 344 pentru 
împrumut interbibliotecar. 

• Au fost puse la dispoziția utilizatorilor 8.138 volume și fascicole, documente aflate la raftul liber.
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Identification/Identificarea prin Radiofrecvenţă) și 7.490 tradițional; susținerea cursurilor la stagiile de inițiere; 
testare, formulare observații și prezentare noi funcționalități SGC (Sistemul de gestiune al cititorilor); instruire SGC 
și tehnologie RFID. 
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Serviciul
Referințe
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Rolul Serviciului Referințe în cadrul instituției 
este unul bine definit: de valorificare a resurselor 
info-documentare ale bibliotecii (propriile colecții, 
catalogul online, bazele de date științifice, alte resurse 
Internet) prin accesibilizarea și direcţionarea acestora 
către utilizatori, pe care Serviciul Referințe îi susține 
în procesul educativ, prin asigurarea de asistență, 
orientare, ghidare și/sau instruire.

Obiectivele propuse la începutul anului 2021, în 
Planul de obiective, au fost îndeplinite cu succes, cu 
următoarele mențiuni: rezultatele obținute în urma 
activităților desfășurate, în special a celor cu publicul, 
au fost influențate de situația pandemică generată de 
Covid-19:  absența tururilor de orientare, scăderea 
frecvenței utilizatorilor, a numărului de permise/vize și 
a numărului de referințe directe. Prin urmare, au fost 

înregistrate 3.777 permise noi, 167 vize și un total de 
3.944 utilizatori, 21.136 utilizatori frecvență, 22.085 
referințe directe (orientare, îndrumare, ghidare), 3.534 
referințe telefonice, 4.469 referințe directe (asistență, 
inclusiv asistență tehnică). 

În anul 2021, fiind unul atipic, tururile de orientare nu 
au mai avut o frecvență bine stabilită, ci s-au desfășurat 
sporadic, exclusiv la cererea anumitor utilizatori și 
numai individual, realizându-se aproximativ 9 tururi 
(preponderent în limba engleză). Cele mai multe cereri 
de bibliografii tematice s-au înregistrat la început de an 
universitar (octombrie) și în perioada premergătoare 
sesiunilor (iunie și decembrie): 111 bibliografii tematice 
(dintre care 10 de doctorat) și 7.162 surse, 198 REM-
uri, 62 solicitări, 840 pagini și 145 imagini scanate și 
prelucrate digital, 4 e-books full-text. 

Sumar
• S-au înregistrat 3.777 permise noi, 167 vize și un total de 3.944 utilizatori, 21.136 utilizatori-

frecvență, 22.085 referințe directe (orientare, îndrumare, ghidare), 3.534 referințe telefonice, 
4.469 referințe directe (asistență, inclusiv asistență tehnică). 

• S-a realizat un progres față de anii precedenți în ceea ce privește numărul de bibliografii realizate 
(de la 50 și 51 de bibliografii în anii 2019 și 2020 ajungându-se la 111 bibliografii în anul 2021, 
dintre care 66 la cerere).

• S-a realizat un progres față de anii precedenți și în ceea ce privește numărul de solicitări de 
referințe prin e-mail, acesta ajungând la 198 (față de 113 în 2019 și 163 în 2020).  

• Un număr de 62 de solicitări au fost rezolvate prin furnizarea a 840 scanări, 145 fotografii digitale 
și 4 ebook-uri full-text. 



raport de activitate | 2021

47

Serviciul Referințe a introdus, prin PO REF.01, noi 
reguli de redactare a bibliografiilor tematice/orientative, 
în conformitate cu standardul ISO 690/2010: 45 
bibliografii revizuite. Acest serviciu pune la dispoziția 
utilizatorilor bibliografii tematice accesibile, organizate 
pe domenii și subdomenii, conform Clasificării Zecimale 
Universale (inclusiv organizarea și structurarea schemei 
de prezentare a acestora pe site): aproximativ 350 
titluri bibliografii tematice, disponibile pe site. Serviciul 
Referințe efectuează cercetări bibliografice complexe, 
la cerere, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a 
adresa bibliotecii solicitări privind anumite subiecte/
probleme/situații strict precizate. Acest tip de referințe, 
începând din octombrie 2021, este taxat cu un tarif fix 
de 100 lei per cercetare: au fost realizate 5 cercetări 
complexe.

De asemenea, Serviciul Referințe organizează 
și susține sesiuni de instruire (online) în scopul 
popularizării bazelor de date științifice la care B.C.U. 
„Carol I” este abonată. Startul acestor sesiuni a fost 
dat în data de 5 aprilie 2021, ele fiind organizate sub 
forma unor prezentări practice, destinate, în principal, 
utilizatorilor din toate categoriile, dar și bibliotecarilor: 
au fost realizate 8 sesiuni cu 253 participanți. Serviciul 
s-a ocupat de realizarea bazei de date conținând 
adresele de e-mail ale utilizatorilor înscriși la bibliotecă 
în ultimii 5 ani (2017-2021), ajungându-se la un total de 
5.921 adrese mail înregistrate. 

Acest serviciu a cunoscut o evoluție nu numai din 
punct de vedere cantitativ, înregistrând o creștere cu 
30% față de anii precedenți (de la 50 și 51 de bibliografii 
realizate în anii 2019 și 2020 la 111 bibliografii realizate 

în anul 2021, dintre care 66 la cerere), ci și calitativ, 
toate bibliografiile fiind redactate conform standardului 
ISO 690/2010 în vigoare, conținutul fiind astfel 
organizat, încât să fie evitate redundanțele în ceea ce 
privește redarea surselor, iar bibliografiile propriu-
zise să constituie elemente deja redactate ale lucrărilor 
științifice și, totodată, modele de bune practici pentru 
utilizatorii noștri specifici. 

În 2021 s-a realizat un progres față de anii precedenți 
și în ceea ce privește numărul de solicitări de referințe 
prin e-mail, acesta ajungând la 198 (față de 113 în 2019 
și 163 în 2020). 

Un alt serviciu adaptat mediului electronic 
și nevoilor utilizatorilor, și anume furnizarea de 
documente la distanță (electronic document delivery) 
înregistrează, începând din anul 2020, o creștere 
continuă. Anul 2021 a adus un număr de 62 de 
solicitări, rezolvate prin furnizarea a 840 scanări, 145 
fotografii digitale și 4 ebook-uri full-text. Comparativ 
cu anul trecut, numărul de furnizări de documente la 
distanță a crescut ușor, cu aproximativ 16% (9 cereri în 
plus). O creștere semnificativă a acestui tip de serviciu 
s-a înregistrat odată cu închiderea bibliotecii pe termen 
lung, din cauza situației pandemice, în anul 2020 (de la 
13 solicitări la 53), ceea ce demonstrează rolul pe care 
digitizarea, ca obiectiv general al instituției noastre, îl 
poate juca în menținerea interesului viu al utilizatorilor 
și în satisfacerea necesităților concrete ale acestora. 

În plus față de activitățile curente, bibliotecarii din 
Serviciul Referințe au avut o contribuție consistentă la 
proiectul Lib2Life. 
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Secția Pedagogică „I. C. Petrescu”.
Serviciul Relații cu utilizatorii
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Serviciul Secția Pedagogică „I. C. Petrescu”. 
Serviciul Relații cu utilizatorii îndrumă şi orientează 
cititorii în procesul de căutare a publicațiilor dorite, 
asigură împrumutul la domiciliu pentru cadrele 
didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi 
şi cercetători, precum și împrumutul interbibliotecar 
pentru învăţământul preuniversitar. De asemenea, 
acesta pune la dispoziţia utilizatorilor documentele 
Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu”, prin intermediul 
spațiilor pe care le administrează: două săli de lectură 
(80 locuri) – sala nr. 6 (C. Rădulescu-Motru), sala nr. 7 
(Simion Mehedinţi) – și un Centru de împrumut (BU 
26).

În anul 2021, Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”. 
Serviciul Relaţii cu utilizatorii a colaborat în mod eficient 
cu toate departamentele Sediului Central ale Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” şi cu bibliotecile filiale 
în vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice. 

Activitățile specifice ale acestei secții sunt: asigurarea 
comunicării colecţiilor de la Centrul de împrumut şi din 
sălile de lectură în acces direct (prin intermediul SGC şi 
al softului integrat Vubis Smart); dezvoltarea colecţiilor 
şi realizarea evidenţelor de bibliotecă pentru intrările 
curente la Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice; 
prelucrarea, administrarea şi organizarea colecţiilor; 
furnizarea online de programe şcolare şi planuri de 
învăţământ; asistenţă şi îndrumare metodologică.

Cu privire la comunicarea colecțiilor, în anul 
2021 s-a înregistrat un număr total de 3.852 volume 
consultate, din care 948 la sală și 2.904 la împrumut. 
Împrumutul interbibliotecar naţional a fost realizat cu 
4 instituţii, prin care au fost împrumutate 4 volume. 
Numărul total de utilizatori a fost de 2.426, din care 
2.095 la sală, 331 la împrumut.

Pentru dezvoltarea colecțiilor și evidențele pentru 
intrările curente s-a efectuat o prospecție de piață 

Sumar
• S-a înregistrat un număr total de 3.852 volume consultate, din care 948 la sală și 2.904 la 

împrumut. 

• Numărul total de utilizatori a fost de 2.426, din care 2.095 la sală, 331 la împrumut.

• S-a realizat inventarierea generală a colecţiilor de carte de la Centrul de împrumut al Secţiei 
Pedagogice „I. C. Petrescu”, rezultând 25.916 volume în valoare de 245.969,64 lei.
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online (edituri/ grupuri editoriale/ furnizori de carte) 
în vederea achiziţiei de publicaţii neperiodice pentru 
Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. 
Petrescu”; s-au selectat titluri noi și au fost întocmite 
referate de comandă (5 referate). S-a făcut întocmirea, 
generarea și verificarea actelor contabile (Vubis Smart) 
– 19 Registre de Mișcare a Fondurilor (RMF-uri)/ 
516 volume/495 titluri (50 pagini), și de asemenea, 
întocmirea statisticilor pentru publicaţiile nou intrate 
la Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. 
Petrescu”.

În anul 2021, s-au efectuat următoarele activități 
de prelucrare, administrare şi organizare  a colecţiilor: 
inventarierea generală a colecţiilor de carte de la Centrul 
de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu”, 
rezultând 25.916 volume în valoare de 245.969,64 lei; 
prelucrarea  publicaţiilor nou-intrate pe diferite căi 
de achiziţie (cumpărare, donaţie, transfer) la Centrul 
de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu”; 
întocmirea şi generarea actelor contabile (Vubis 
Smart), rezultând 516 volume/495 titluri; întocmirea 
listelor cu noutăţi intrate la Centrul de împrumut 
al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu” (2021 – 7 liste/ 
492 titluri/74 pagini); operare casări în registrele 
de inventar ale Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu” – 
două referate/5.194 numere de inventar; completarea 
Registrului topografic, a RMF-ului intern şi a RMF-ului 
general pentru cărţile intrate la Centrul de împrumut 
al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu”; verificare 
preţuri în Registrele de inventar şi denominare; 

selectare cărţi din transfer Secţia Pedagogică şi din 
donaţii; actualizare Registru de inventar electronic 
pentru Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice 
„I. C. Petrescu” (39 pagini); verificarea colecţiilor de 
publicaţii aflate în acces liber la raft în sălile de lectură 
şi aplicarea etichetelor RFID pe publicaţiile neperiodice 
(6.349 volume); predare-primire loturi cărţi în vederea 
întocmirii listelor de transfer (Sediul Central al B.C.U. 
„Carol I”, Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice, 
biblioteci filiale) şi de casare (39 loturi predate/ 1950 
volume carte; 49 loturi primite/2.450 volume carte); 
preluarea publicaţiilor la sălile de lectură în acces direct 
(74 volume carte şi 18 volume periodice); pregătirea 
publicaţiilor periodice de la sălile de lectură pentru a fi 
trimise la legătorie – 296 fascicole din revista „Tribuna 
Învăţământului”.
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Filiala de
Administrație și Afaceri
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 Inaugurarea acestei filiale a avut loc în 2010, fiind 
constituită cu scopul de a susține prin colecțiile sale 
domeniile de studiu și cercetare de la Facultatea de 
Administrație și Afaceri a Universității din București. 
Dezvoltarea colecțiilor se realizează în acord cu strategia 
instituțională, cu aria curriculară, în colaborare cu 
departamentele din facultate și conducerea acesteia.

În anul 2021, Filiala de Administrație și Afaceri 
a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” a avut 
de depășit câteva momente dificile: modificările 
legislative apărute la sfârșitul anului 2019 și care au 
avut ca efect suspendarea contractelor de detașare 
și implicit micșorarea colectivului cu o persoană, 
iar al doilea moment, de magnitudine și cu efecte pe 
termen lung, apariția pandemiei de Covid-19, care a 
afectat semnificativ activitatea cu publicul. Colectivul 
de bibliotecari a trebuit să se adapteze la condiții noi 
și să respecte normele de protecție pentru prevenirea 
infectării cu SARS-COV-2.

În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor, activitatea 
s-a realizat mai dificil, evitându-se contactul fizic 
nemijlocit, în acord cu politicile de dezvoltare a colecțiilor 
proprii ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, 

cu aria curriculară și printr-o strânsă colaborare cu 
departamentele din facultate și conducerea acesteia, 
utilizându-se preponderent mijloacele electronice de 
comunicare. 

Activitățile de catalogare și clasificare a publicațiilor 
și reflectarea, în mod organizat, prin sistemul de 
cataloage al bibliotecii s-a realizat pe flux, în mod 
susținut, astfel încât prelucrarea fondului curent 
este realizată integral. Biblioteca utilizează și pune 
la dispoziția utilizatorilor săi acces la OPAC prin 
intermediul programului integrat de bibliotecă Vubis 
Smart. 

În ceea ce privește Comunicarea colecțiilor, acest 
sector de activitate a înregistrat cea mai acută scădere a 
valorilor și ale cuantumurilor înregistrate. De exemplu, 
înscrierea unui număr de 42 de utilizatori reprezintă o 
scădere cu 72,36% a acestui indicator față de 2020 când 
se înregistrau 152 de utilizatori recrutați. Frecvența 
atinsă, de 223 vizite, înregistrează o scădere de 67,95% 
față de anul anterior, când se înregistrau 696 vizite, iar 
consultarea a 1.386 volume reprezintă, de asemenea, o 
scădere a solicitării volumelor din colecție cu 63,95% .

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 223 utilizatori-frecvență. 

• Au fost consultate 1.386 volume.

• S-au înscris 42 de utilizatori noi.
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Colecţiile bibliotecii cuprind documente din 
domeniul ştiinţelor biologice şi conexe: botanică, 
zoologie, micro-biologie, genetică, ecologie, biochimie, 
fiziologie, medicină, chimie etc. Se găsesc aici operele 
naturaliştilor străini dintre care amintim doar câteva 
mari nume – pe C. Bernard, Ch. Darwin, J.B. Lamarck – 
iar dintre cercetătorii şi profesorii români pe E. Racoviţă, 
Gr. Antipa, I.I. Niţescu.

Au fost inventariate şi prelucrate toate documentele 
(cărţi şi publicaţii seriale) intrate în bibliotecă în anul 
2021. Filiala are un număr total de 28.331 volume cu 
7.795 titluri, din care 20.821 sunt cărţi şi 7.506 publicaţii 
seriale. În anul 2021 au fost introduse 19 înregistrări 
noi în Vubis Smart. Frecvența cititorilor a fost de 148 și 
anume: 3 la sala de lectură și 145 la Centrul de împrumut. 
Au fost consultate 296 de volume: 3 la sala de lectură și 
293 prin împrumut. 

La secția Botanică numărul total de volume este 
38.534 cu 8.656 titluri, din care 28.294 sunt cărţi şi 
10.229 publicaţii seriale. În anul 2021 au fost introduse 
578 (518 analitice) înregistrări noi şi s-a intervenit pe 
100 înregistrări în Vubis Smart. Frecvența cititorilor a 
fost de 563 și anume: 562 la sala de lectură și o persoană 
la Centrul de împrumut. Au fost consultate 1.023 de 
volume: 1.021 la sala de lectură și două prin împrumut. 
În plus, personalul a ținut 7 tururi de orientare și de 
vizitare în bibliotecă, a oferit asistenţă, în ceea ce priveşte 
instrumentele de evaluare a rezultatelor ştiinţifice ale 
cadrelor didactice din facultate, prin intermediul bazelor 
de date Springer, Web of Science şi Google Academics 
– pentru stabilirea indicelui Hirsch. Personalul secției 
a realizat o cercetare bibliografică în vederea elaborării 
unei cărți multivolum (8 - 9 volume) – Flora Câmpiei De 
Vest a României – căutarea în OPAC, în cataloagele altor 
biblioteci din țară și din bazele de date științifice, pentru 
a verifica corectitudinea referințelor bibliografice. 

Sumar
 Secția Biologie
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 148 utilizatori-frecvență: 3 la sala de lectură și 

145 la Centrul de împrumut. 
• Au fost consultate 296 de volume: 3 la sala de lectură și 293 prin împrumut. 
• S-au eliberat 33 de permise noi și 44 de vize.
 Secția Botanică 
• S-a înregistrat un număr de 563 utilizatori-frecvență: 562 la sala de lectură și o persoană la 

Centrul de împrumut. 
• Au fost consultate 1.023 de volume: 1.021 la sala de lectură și două prin împrumut.
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Filiala de Chimie a luat ființă în anul 1948, 
prin comasarea fondurilor de cărți şi periodice ale 
Laboratorului de Chimie anorganică (1868) cu cele ale 
Laboratorului de Chimie organică (1885). În colecțiile 
bibliotecii se găsesc lucrări valoroase ale profesorilor P. 
Poni, C. I. Istrati, G. G. Longinescu, acad. Gh. Spacu, 
acad. I. Murgulescu, acad. C. Neniţescu.

Filiala de Chimie dispune de un fond de 19.921 
volume cărţi/8808 titluri reflectate în integralitate în 
catalogul CDS/ISIS - 11071 înregistrări.  Publicaţiile 
seriale sunt evidenţiate în catalogul informatizat Vubis 
(15.581volume/204 titluri).

Intrările de publicații, mai puțin numeroase ca în 
anii precedenţi, au avut următoarele căi de achiziţie: 57 
volume cărți/55 titluri (cumpărare: 6 volume, schimb: 
două volume, donaţie 17 volume şi transfer: 32 volume), 
34 volume publicații periodice/4 titluri (cumpărare: 
32 volume, schimb: două volume),  3  CD/un titlu – 
cumpărare.

Toate publicaţiile au fost înregistrate în evidenţele 
de bibliotecă şi au fost prelucrate conform normelor şi 
procedurilor de catalogare şi clasificare.

 În privinţa comunicării documentelor, au fost 
înregistraţi următorii indicatori: 118  utilizatori 
înregistrați în SGC; eliberarea a 25 permise noi, 20 
vize; 225 cititori frecvență la Centrul de împrumut; 329 
volume consultate la Centrul de împrumut.

Biblioteca funcţionează într-un spaţiu provizoriu, 
pe o durată nedeterminată a lucrărilor de consolidare a 
clădirii din Șoseaua Panduri, neavând o sală de lectură, 
iar fondul de carte de la Centrul de împrumut este 
semnificativ redus. Acest lucru a determinat scăderea 
numărului de utilizatori. 

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 225 utilizatori-frecvență la Centrul de împrumut.

• Au fost consultate 329 volume la Centrul de împrumut. 

• S-au eliberat 25 de permise noi și 20 de vize.
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Această bibliotecă deține în colecția sa bogată lucrări 
reprezentative pentru știința dreptului și amintim în 
trecere Pravila (cea mică) de la Govora – 1640 și Legiuirea 
lui Caragea, Bucureşti – 1818. Completarea fondurilor 
de publicații are loc în acord cu politicile de dezvoltare a 
colecțiilor la nivel instituțional, respectând aria curriculară 
și printr-o strânsă colaborare cu departamentele din 
Facultatea de Drept și conducerea acesteia.

În anul 2021, Filiala de Drept a Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” a avut de depășit mai multe 
momente grele: funcționarea cu un colectiv redus la 9 
persoane, îmbolnăvirea cu SARS-COV-2 a mai multor 
membri ai colectivului, preocuparea permanentă de a 
obține din partea facultății a unor condiții sigure de lucru. 
Activitatea cu publicul a suferit semnificativ ca urmare 
a implementării măsurilor de prevenire a infectării, iar 
colectivul de bibliotecari a trebuit să se adapteze la condiții 
noi, foarte stricte, de respectare a regulilor instituite de 
starea de urgență și ulterior de starea de alertă, pentru 
prevenirea infectării cu SARS-COV-2.

În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor în anul 2021, 
donațiile au reprezentat 83,34 % din totalul intrărilor 
anuale şi au înregistrat o creştere a ponderii cu 0,96% faţă 
de anul 2020. Acesta este un element pozitiv și semnificativ 
pentru analiza suportului de care se bucură biblioteca din 
partea facultății, a editurilor și a asociațiilor profesionale, 

dar este în detrimentul achiziției, adică a creşterii selective. 
Cuantumul total al volumelor intrate este de 1.686 unităţi 
în 2021 (cu o scădere de 2,93 % față de 2020, accentuând 
evoluția descendentă înregistrată față de anul 2016, când 
se înregistrau 2.376 volume). 

S-a înregistrat revirimentul schimbului academic 
de publicații, în creștere de 17 ori (de la un volum la 17 
volume).

Activitățile de catalogare și clasificare a publicațiilor și 
reflectarea, în mod organizat, prin sistemul de cataloage 
al bibliotecii s-a realizat pe flux, în mod susținut, astfel 
încât prelucrarea fondului curent este realizată integral. 
Biblioteca utilizează și pune la dispoziția utilizatorilor săi 
acces la OPAC prin intermediul programului integrat de 
bibliotecă Vubis Smart și complementar, prin catalogul 
tradițional de bibliotecă. 

Comunicarea colecțiilor a înregistrat cea mai acută 
scădere a valorilor și ale cuantumurilor înregistrate, fiind 
un indicator urmărit și raportat frecvent. Variațiile sale 
indică efectele majore ale pandemiei de Covid-19, dar și 
deprinderi și practici de lectură ale publicului utilizator, 
cerințe provenite din predare. Pe parcursul anului, s-a 
înregistrat un număr de 4.865 utilizatori-frecvență, 
2.4430 de volume consultate și 739 de utilizatori noi.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 4.865 utilizatori - frecvență.

• Au fost consultate 2.4430 volume.

• S-au înscris 739 de utilizatori noi.
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Filiala de Filosofie este o bibliotecă specializată, cu un 
fond total de 58.611 volume din domenii precum istoria 
filosofiei, fenomenologie, filosofie analitică, filosofia 
minţii, epistemologie etc. Între cele 7.370 volume de 
periodice din totalul colecțiilor se regăsesc importante 
publicații străine, spre exemplu: Acta Philosophica 
Fennica, Anuario Filosófico, The British Journal for the 
Philosophy of Science etc.

Activitatea Filialei de Filosofie s-a centrat pe traducerea 
integrală, din limba engleză în limba română, a 3 texte 
din bibliografiile obligatorii de seminar, de la 3 discipline 
studiate în cadrul Facultății de Filosofie – Introducere în 
filosofie (licenţa, anul I), Metafizică (licenţă, anul II), Etica 
mediului (master, anul II). 

S-a realizat verificarea documentelor scanate 
pentru depozitul digital din cadrul proiectului Lib2Life 
– Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural 
prin tehnologii avansate. A fost verificat un număr de 614 
volume, cu un total de 173.016 pagini şi au fost întocmite 
două liste, indicând titlul şi cota pentru fiecare volum în 
parte: documentele scanate corespunzător; documentele 
cu diverse situaţii de remediat, cu indicarea paginilor 
specifice pentru fiecare situaţie în parte (de exemplu: 
de rescanat, pagini cu text tăiat, text neclar, pagini lipsă 
sau duble, pagini intercalate greşit etc.) S-a continuat 

activitatea de informare a utilizatorilor (prin email şi 
anunţuri pe facebook) cu privire la accesul mobil şi gratuit 
la bazele de date ştiinţifice oferite de B.C.U. „Carol I” şi 
furnizarea de instruiri şi consultanţă pentru identificarea 
şi descărcarea documentelor dorite. S-a continuat 
cercetarea bibliografică pentru identificarea primelor 
manuale de logică în limba română, prezente în Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I”, având în vedere perioada 
interbelică. S-au urmărit sursele folosite în alcătuirea lor, 
metamorfoza reeditărilor şi circulaţia. 

S-a completat Catalogul primelor teze de licenţă 
susţinute la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti 
(1868–1896) cu descrierea unor documente prezente la 
Sediul Central. S-a continuat investigarea fondului de 
documente al Filialei de Filosofie pentru continuarea 
lucrării „Cărţi însemnate din biblioteca Facultăţii de 
Filosofie din Bucureşti”, consemnând până acum peste 
400 de volume cu dedicaţii, ex-libris-uri şi însemnări 
autografe. De asemenea, s-au efectuat 10 tururi de 
orientare. 

În ceea ce privește comunicarea colecțiilor, s-a 
înregistrat un număr de 592 utilizatori-frecvență (327 
la sala de lectură și 265 la Centrul de împrumut), 1.251 
de volume consultate (731 la sala de lectură și 520 prin 
împrumut) și s-au eliberat 44 de permise noi și 38 de vize.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 4.865 utilizatori - frecvență.

• Au fost consultate 2.4430 volume.

• S-au înscris 739 de utilizatori noi.
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Fondul de carte cuprinde lucrări fundamentale, 
carte veche, valoroasă, din literatura de specialitate 
românească şi străină, tratate şi monografii ale unor 
fizicieni renumiţi, laureați ai premiului Nobel (Albert 
Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, 
Louis Victor de Broglie, Max Planck).

 Fondul de periodice însumează reviste de 
specialitate de mare importanță pentru cercetare şi 
studiu, printre care există un mare număr de colecţii 
complete în limbi străine: Proceedings of Royal Society 
of London, Annalen der Physik, Zeitschrift für Physik, 
Physical Review (seriile A, B, C, D, E), Nature, etc. 

În 2021 colecțiile s-au îmbogățit cu 50 titluri, în 
101 volume, majoritatea provenite din donaţii. Au fost 
parcurse toate etapele necesare pentru organizarea 
volumelor nou intrate (55 cărți și 46 seriale), respectiv 
evidenţa tradiţională și electronică, listarea registrelor 
de inventar, intercalarea fișelor în cataloage etc.

La nivel local s-au prelucrat titlurile provenite din 
donațiile primite direct la filială (26 titluri) și au fost 
realizate 226 înregistrări noi, din care 200 descrieri 
analitice; s-a intervenit asupra a 510 înregistrări pentru 
completări, modificări sau unificări. Întreaga colecție a 
bibliotecii este reflectată în catalogul informatizat.

În condițiile în care pe parcursul anului 2021 
învățământul s-a desfășurat online, frecvenţa cititorilor 
a fost redusă, înregistrându-se un număr de 633 
utilizatori-frecvență (295 la sala de lectură şi 338 la 
Centrul de împrumut informatizat) și 1.759 de volume 
consultate (766 la sala de lectură și 993 la Centrul de 
împrumut informatizat).

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 633 utilizatori-frecvență: 295 la sala de lectură şi 

338 la Centrul de împrumut informatizat.

• Au fost consultate 1.759 de volume: 766 la sala de lectură și 993 la Centrul de împrumut 
informatizat.
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În ultimii ani, activitatea a fost centrată pe obiectivul 
fundamental de dezvoltare informaţională, realizat prin 
mărirea vizibilităţii colecţiilor de documente în catalogul 
OPAC și efectuarea în ritm susținut a retroconversiei la 
Secția Geologie.

În contextul pandemic, toate eforturile au fost 
îndreptate asupra comunicării efectuate pe  toate 
canalele și a promovării tuturor categoriilor de 
informații, de la cele tipărite la cele în format electronic.

Activitatea biblioteconomică a fost centrată pe: 
indexare reviste românești (1.076 înregistrări titluri 
de articole), acces electronic la publicațiile seriale 
din colecții (145 titluri); dezvoltare informațională –   
mărire vizibilitate colecţii de documente în catalogul 
OPAC retroconversie (1.464 descrieri bibliografice noi), 
391 înregistrări modificate/corectate; inventariere 
generală Secția Geografie  – 51.267 volume; scanare 
copertă şi cuprins donaţii directe: 124 fișiere (36 jpg. și 
88 pagini pdf).

Dezvoltarea colecțiilor, evidența și organizarea 
documentelor și catalogarea-indexarea acestora sunt 
departamente care lucrează foarte mult cu resurse 
complementare (donații directe). Aceste departamente 
au reușit să ducă la bun sfârșit toate operaţiunile 
specifice, în proporţie de 100%.

Comunicarea colecțiilor s-a realizat prin onorarea 
tuturor solicitărilor de lectură şi împrumut. Indicatori: 
3.889 volume consultate, 1.372 cititori frecvență, 333 
cititori înscriși. Membrii filialei au participat la întâlniri 
profesionale organizate de B.C.U. „Carol I”, Open 
Science Knowledge HUB-UEFISCDI, E-Information: 15 
în limba română, 31 în limba engleză.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 1.372 utilizatori - frecvență.

• Au fost consultate 3.889 de volume.

• S-au înscris 333 de utilizatori noi.
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Filiala de Istorie este astăzi una dintre cele mai 
mari biblioteci din componența B.C.U. „Carol I”. La 
conturarea valoroasei sale colecții a contribuit în trecut 
și preluarea integrală a bibliotecilor de specialitate 
ale unor mari profesori, cum ar fi P. P. Panaitescu, I. 
Andrieşescu, N. Bănescu.

În 2021, filiala a achiziționat prin cumpărare, 
donații, schimb și transfer un număr de 568 titluri noi 
/829 volume (cărți şi albume), iar prin schimb, donații 
și cumpărare 38 titluri/ 54 volume (periodice). Au fost 
întocmite 3 referate de cumpărare, contracte de donații și 
borderouri pentru volume din donații. De asemenea, s-a 
realizat întocmirea și transmiterea lunară, trimestrială 
și anuală a statisticilor către Sediul Central. S-a întocmit 
o evidență primară, preliminară, individuală şi globală; 
s-a elaborat o topografiere a publicaţiilor introduse 
în colecţii; s-a realizat ştampilarea documentelor; s-a 
întocmit registrul inventar electronic; au fost elaborate 
şi trimise listele cu noutăți; s-au legat 100 de volume; 
s-au tehnoredactat şi printat 2.720 etichete cu cota 

topografică; 38 titluri/703 volume au ieşit din colecţii 
– operarea în toate evidenţele bibliotecii. Numărul total 
al volumelor existente este de 125.387, iar numărul de 
titluri existente este 67.358. În 2021 au fost prelucrate 
6.820 (cota, inventar, preţ, RMF, note, modificări). S-au 
înscris 224 de utilizatori noi, iar frecvența utilizatorilor 
a fost de 1.852. Au fost consultate 11.769 de volume. Au 
fost împrumutate și restituite 2.553 de volume și s-au 
făcut 6.320 de prelungiri la termenul de restituire.  

Personalul a fost implicat într-o prezentare a 
bibliotecii și a serviciilor pe care le oferă studenților 
din anul I. De asemenea, acesta a asigurat asistenţă în 
regăsirea publicaţiilor în OPAC și în catalogul tradiţional, 
a întocmit bibliografii la cerere, a oferit asistenţă pentru 
accesarea şi utilizarea bazelor de date. 

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 1.372 utilizatori - frecvență.

• Au fost consultate 3.889 de volume.

• S-au înscris 333 de utilizatori noi.
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Filiala de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării a fost 
creată şi organizată în anul 1990, ca urmare a înfiinţării 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Din 
anul 2000, colecțiile au fost reorganizate și distribuite 
în două săli de lectură cu acces direct, dispunând și de 
un Centru de împrumut.

Anul trecut biblioteca a fost dotată, prin sponsorizare 
din partea Facultății de Jurnalism, cu un scanner 
performant pentru scanarea cărților din bibliografii. În 
anul 2021 au fost scanate 537 titluri. 

A scăzut numărul volumelor de cărți și periodice 
achiziționate, în comparație cu anul 2020. De asemenea, 
a scăzut numărul utilizatorilor înscriși la bibliotecă, 
frecvenţa utilizatorilor şi numărul volumelor consultate, 
înregistrându-se un număr de 633 utilizatori-frecvență 
(378 la sala de lectură și  255 la Centrul de împrumut), 
1.669 de volume consultate (1.231 la sala de lectură și 
438 la Centrul de împrumut) și 258 de utilizatori noi.

Sumar
• Biblioteca a fost dotată, prin sponsorizare din partea Facultății de Jurnalism, cu un scanner 

performant pentru scanarea cărților din bibliografii.

• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 633 utilizatori-frecvență: 378 la sala de lectură 
și  255 la Centrul de împrumut.   

• Au fost consultate 1.669 de volume: 1.231 la sala de lectură și 438 la Centrul de împrumut. 

• S-au înscris 258 de utilizatori noi.



raport de activitate | 2021

69

Filiala de
Litere
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Filiala de Litere dispune de un fond de carte veche, 
cu ediţii rare precum Biblia de la Bucureşti   1688 sau 
Dimitrie Cantemir, Divanul – 1698, dar și publicații 
periodice reprezentative: Columna lui Traian, Familia, 
Ramuri, Arhiva, Bilete de papagal, Revista Fundaţiilor 
Regale, Convorbiri literare, Dacia literară. Dispune de 
două săli de lectură – cărți și periodice – şi un Centru de 
împrumut, puse la dispoziția cititorilor, care găsesc aici 
valoroase cărți și reviste.

Activitatea Filialei de Litere a constat, pe lângă 
organizarea unor filmări, conferințe și expoziții, 
în obținerea unei sponsorizări din partea Editurii 
Humanitas și a două donații, una din partea profesorului 
Dan Grigorescu și una din partea Muzeului Național al 
Literaturii Române. 

Dintre cele 606 volume donaţii intrate în fondul 
de documente, în cursul anului 2021, 494 volume (în 
valoare de 11.901.80 lei) reprezintă donaţii directe către 
Filiala de Litere. 

Toate documentele nou intrate au fost înscrise în 
Registrul de Mişcare a Fondurilor, au fost inventariate, 

înscrise în 213 borderouri, împărţite pe secţii, verificate 
în catalogul electronic, topografiate  (342 cote numerice, 
291 cote Cutter pentru carte). S-a făcut evidenţa 
preliminară pentru 53 titluri periodice (680 fascicole) 
şi evidenţa anuală pentru 195 titluri (327 volume/762 
fascicole ). Pentru publicaţiile periodice se realizează 
şi evidenţa electronică tradiţională. Au fost ştampilate 
şi etichetate 342 volume la sala de lectură (cărți), 291 
volume la Centrul de împrumut cu acces liber la raft 
şi 327 volume/762 fascicole la Secţia de Periodice. 
Lunar şi trimestrial au fost confruntate documentele 
de evidenţă ale bibliotecii cu cele ale Serviciului de 
Dezvoltare a Colecţiilor/Serviciului Periodice şi cu cele 
ale Serviciului de Contabilitate din Sediul Central.  

Prelucrarea documentelor s-a realizat în regim 
tradiţional şi informatizat la toate secţiile. În regim 
automatizat, au fost prelucrate 747 de titluri (552 titluri 
cărți și 195 titluri periodice) din intrările curente.

La sfârșitul anului 2021 s-a înregistrat un total de 
9.068 volume consultate, 2.571 cititori frecvență și 386 
cititori înscriși (165 înscrieri noi, 221 vize). 

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 2.571 utilizatori-frecvență.  

• Au fost consultate 9.068 de volume.

• S-au înscris 386 de utilizatori.
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Filiala de
Limbi şi Literaturi Străine
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Filiala de Limbi si Literaturi Străine se găsește 
în componența Bibliotecii Centrale Universitare 
bucureștene din 1948, nucleul acestei biblioteci fiind 
structurat în 1892, pe lângă Catedra de Limbi Slave a 
prof. Ioan Bogdan, la Facultatea de Litere și Filosofie de 
la acea vreme. 

Este alcătuită din trei secții: Romanice-Clasice-
Orientale, Slave-Germanice și Austria. Ele dețin 
împreună 4 săli de lectură (94 de locuri) şi un Centru 
de împrumut.

Filiala a primit donația prof. Andrei Cornelia, 
alcătuită din 200 de volume, care au fost selectate în 
funcție de nevoile bibliotecii și a cadrelor didactice, 
precum și alte tipuri de donații de la cercetători, 

doctoranzi, scriitori, etc. 

Dintre cele 58 volume donaţii intrate în fondul de 
documente al Filialei de Limbi și Literaturi Străine, 
în cursul anului 2021,  34 volume (în valoare de 427 
lei) reprezintă donaţii directe către Secția Romanice-
Clasice-Orientale. Toate documentele nou intrate au 
fost înscrise în Registrul de Mişcare a Fondurilor, 
au fost inventariate, consemnate în 21 borderouri, 
verificate în catalogul electronic, topografiate (56 
cote numerice, 2 cote Cutter pentru carte). S-a făcut 
evidenţa preliminară pentru 6 titluri periodice (22 
fascicole). Pentru publicaţiile periodice s-a realizat şi 
evidenţa electronică tradiţională. Au fost ştampilate 
şi etichetate 57 titluri şi 58 volume și 22 volume/ 22 
fascicole periodice. 

Sumar
 Secția Romanice-Clasice-Orientale 

• Pe parcursul anului s-a înregistrat un număr de 269 utilizatori - frecvență.  

• Au fost consultate 426 de volume.

• S-au înscris 63 de utilizatori: 30 permise noi și 33 de vize. 

 Secția Slave-Germanice și Secția Austria

• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 462 utilizatori - frecvență.  

• Au fost consultate 656 de volume.

• S-au înscris 24 de utilizatori noi: 17 permise și 7 vize.
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La Secția Slave-Germanice evidenţa globală, 
individuală şi topografierea documentelor s-au efectuat 
conform termenelor stabilite. Documentele nou intrate 
au fost înscrise în Registrul de Mişcare a Fondurilor, 
au fost inventariate 79 volume cota Cutter, 29 cote 
numerice pentru carte, iar pentru periodice 31 volume/
fascicole cote numerice. Au fost ştampilate şi etichetate  
108 volume și  31 volume/ 31 fascicole de periodice.  

La Secția Austria documentele nou intrate au 
fost inventariate, înscrise în 6 borderouri, verificate 
în catalogul electronic și topografiate toate cu cota 
numerică. Au fost ştampilate şi etichetate 83 titluri şi 
85 volume carte. 

Pentru sprijinirea studiului şi cercetării, personalul 
filialei a ţinut legătura cu Sediul Central şi cu alte filiale 
pentru împrumutul interbibliotecar. De asemenea, 
s-a transmis lunar statistica frecvenţei cititorilor şi 
a volumelor consultate către Serviciul Comunicarea 
colecţiilor din Sediul Central, ajungându-se la sfârșitul 
anului la un total de 426 de volume consultate, 269 
cititori frecvență și 63 cititori înscriși (30 înscrieri noi 
și 33 vize) la Secția Romanice-Clasice-Orientale, iar la 
Secția Slave-Germanice și Secția Austria s-a înregistrat 
un total de 656 de volume consultate, 462 cititori 
frecvență și 24 cititori înscriși (17 înscrieri noi, 7 vize). 
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Filiala de
Matematică. Informatică
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Filiala de Matematică. Informatică se află în 
componența complexului B.C.U. „Carol I” din anul 
1948 (pe atunci Biblioteca Centrală Universitară din 
București). Vechimea sa este corelată cu cea a catedrei 
universitare, fiind la dispoziția studenţilor din 1925 și 
primind în 1937 publicațiile Societăţii de Matematică.

Pe parcursul anului 2021 a crescut numărul 
volumelor de cărți şi periodice achiziționate, în 
comparație cu anul 2020. În 2021 au fost achiziționate 
14 volume de cărți prin cumpărare şi 88 volume de cărți 
prin donații. În 2021 a scăzut numărul utilizatorilor 
înscriși la bibliotecă, frecvența utilizatorilor şi numărul 
volumelor consultate, înregistrându-se un număr de 
1.020 utilizatori-frecvență (917 la sala de lectură și 103 

la Centrul de împrumut), 4.610 de volume consultate 
(3.965 la sala de lectură și 645 prin împrumut) și 
58 de utilizatori noi. De asemenea, a fost efectuată 
inventarierea generală a colecțiilor de publicații aflate 
în patrimoniul B.C.U. „Carol I” – Filiala de Matematică. 
Informatică pentru anul 2021. Întreaga colecție de cărți 
şi periodice a bibliotecii este catalogată, prelucrată 
în baza de date. La 17 ianuarie 2022 numărul total 
de înregistrări era 35.752. S-a predat administrației 
Facultății de Matematică şi Informatică depozitul 111, 
situat la primul etaj al clădirii.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 1.020 utilizatori-frecvență: 917 la sala de lectură 

și 103 la Centrul de împrumut.

• Au fost consultate 4.610 de volume: 3.965 la sala de lectură și 645 prin împrumut. 

• S-au înscris 58 de utilizatori noi.
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Filiala de
Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei
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A fost structurată ca bibliotecă specializată odată cu 
înfiinţarea în 1990 a Facultăţii de Sociologie, Psihologie 
şi Pedagogie și individualizată ulterior (1999-2000) 
prin separarea de Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, urmând diviziunea care a avut loc la nivelul 
facultăților, conform specializărilor. Semnalăm aici 
existența lucrărilor clasicilor domeniului, români şi 
străini (Jean Piaget, Carl Gustav Jung, J. J. Rousseau, 
Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Pufan etc.) 
dar și importante periodice de specialitate cum ar fi 
Journal of Experimental Psychology sau British Journal 
of Psychotherapy. 

A scăzut numărul utilizatorilor înscriși la bibliotecă, 
dar și frecvența utilizatorilor și numărul volumelor 
consultate, în schimb a crescut numărul volumelor 
de cărți și periodice achiziționate, în comparație cu 
anul 2020. În 2021 au fost achiziționate 13 volume de 
cărți prin cumpărare, 63 volume cărți prin donații, 64 
volume cărți prin transfer și 26 volume periodice prin 
cumpărare, 10 volume periodice prin donații. A fost 

efectuată evidența globală, individuală şi topografierea 
documentelor. Au fost catalogate şi indexate 
documentele intrate în 2021 în bibliotecă. Pe parcursul 
anului, s-a înregistrat un număr de 1.463 utilizatori-
frecvență (557 la sala de lectură și 906 la Centrul de 
împrumut), 3.816 de volume consultate (2.348 la sala 
de lectură și 1.468 prin împrumut) și 149 de utilizatori 
noi.

A fost asigurată buna funcționare a echipamentului 
informatic, menținând legătura permanent cu Biroul 
Infrastructură Informatică.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 1.463 utilizatori-frecvență: 557 la sala de lectură 

și 906 la Centrul de împrumut. 

• Au fost consultate 3.816 de volume: 2.348 la sala de lectură și 1.468 prin împrumut. 

• S-au înscris 149 de utilizatori noi.
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Filiala de
Sociologie şi
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Printre operele ştiinţifice ale clasicilor sociologiei 
româneşti şi străine găsim aici lucrări de Dimitrie Gusti, 
Mircea Vulcănescu, H. H. Stahl, Anton Golopenţia, 
Emile Durkheim, Max Weber etc. Fondul conține și 
valoroase reviste, precum Sociologie Românească și 
Calitatea Vieţii.

Biblioteca are în componența ei trei săli de lectură 
cu un număr total de 80 de locuri, așezare sistematico-
alfabetică, cu acces liber la raft și un Centru de împrumut 
cu aşezare sistematico-alfabetică, acces indirect, 
împrumutul se realizează în sistemul informatizat 
Vubis Smart. Filiala deține 18 calculatoare, din care 12 
sunt puse la dispoziţia utilizatorilor. Protecția bibliotecii 
este asigurată prin camere de supraveghere, o poartă 
de securitate magnetică și alarmă. Se folosește softul 
integrat de bibliotecă Vubis Smart. 

În anul 2021, s-au înscris 290 de utilizatori, iar 
numărul total de utilizatori care au frecventat biblioteca 
a fost de 1.253. S-au făcut 262 de prelungiri la termenul 
de restituire și 1.007 fișe de lichidări. Au fost consultate 
4.908 volume.

Pentru dezvoltarea colecțiilor, s-au întocmit 17 
contracte de donaţie (38 titluri) şi 40 de borderouri 
pentru publicaţiile intrate prin donaţii; s-au redactat 
10 referate comandă, conform bugetului alocat (10 
edituri, 21 titluri, 21 volume); s-a realizat o selecţie de 
titluri pentru achiziție (cercetare de piață) și o selecţie 
de donații/transfer cărţi de la Serviciul Dezvoltarea 
colecţiilor şi de la Secţia Pedagogică. 

În ceea ce privește evidența și organizarea, în anul 
2021 se ajunge la un total de 217 titluri, 498 volume 
intrate în bibliotecă (prin achiziție din finanţare 
publică, prin donații și transfer) și 286 volume ieşite 
din colecţii (casare). 

Colecţiile inventariate în R.I. (Registrul inventar) şi 
catalogate ajung la finalul anului la un total de 14.336 de 
titluri, 26.312 volume, în valoare de 709.166,23 lei. S-au 
prelucrat 76 de înregistrări noi (volume), din care 58 
sunt lucrări analitice și s-au făcut 260 de completări şi 
modificări la descrierile existente (catalogare partajată 
pentru documentele comune cu Sediul Central). 

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 1.253 utilizatori-frecvență: 873 la sala de lectură 

și 380 la Centrul de împrumut. 

• Au fost consultate 4.908 de volume: 3.817 la sala de lectură și 1.091 prin împrumut. 

• S-au înscris 290 de utilizatori noi: 217 permise și 73 de vize.
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Filiala de
Științe politice
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Biblioteca Filialei de Ştiinţe Politice se află în 
componența Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” 
de la momentul constituirii ei (2001) și deține un fond 
valoros pus la dispoziția studenților, cadrelor didactice 
și cercetătorilor, în scopul susținerii procesului de 
învăţare şi documentare specializată. Biblioteca 
folosește softul integrat de bibliotecă Alice. Protecția 
bibliotecii este asigurată de o poartă de securitate 
magnetică.

Din 25 iulie 2019, filiala este închisă pentru public 
și nu deţine un sediu. Publicațiile de specialitate se 
regăsesc și în colecțiile Sediului Central. Din 1 august 
2019 cei doi bibliotecari ai filialei au fost delegați de 
atribuții de la Filiala de Științe Politice la Filiala de 
Sociologie în urma închiderii provizorii a bibliotecii. 
S-au realizat activități de comunicare a colecțiilor 
(eliberare/vizare permise, sala de lectură și Centrul 
de împrumut) la Biblioteca de Sociologie – în Vubis – 
modul circulație.

În anul 2021, biblioteca nu a fost frecventată de 
utilizatori (frecvență zero), nu au fost înscrieri noi și 
s-au lichidat 424 de fișe de utilizatori.  

Pentru dezvoltarea colecțiilor, s-au redactat 11 
referate de comandă, conform bugetului alocat (23 
titluri, 23 volume); s-a realizat o selecţie de titluri 
pentru achiziție (cercetare de piață) și o selecţie de 
donații/transfer cărţi de la Serviciul Dezvoltarea 
colecţiilor şi de la Secţia Pedagogică.  

În ceea ce privește evidența și organizarea,  în 
anul 2021 se ajunge la un total de 91 de titluri și 95 de 
volume intrate în bibliotecă (prin achiziție din finanţare 
publică, prin donații și transfer). 

Colecţiile inventariate în R.I. (Registrul inventar) şi 
catalogate ajung la finalul anului la un total de 11.849 
titluri, 15.095 de volume, în valoare de 287.876,14 
lei. S-au prelucrat în Alice 91 de înregistrări noi și o 
completare la descrierile existente.

Sumar
• Colecţiile inventariate în Registrul inventar şi catalogate la sfârșit de an ajung la un număr total 

de 1.1849 titluri și 15.095 volume, în valoare de 287.876,14 lei. 

• Volumele prelucrate în sistemul integrat de bibliotecă Alice reprezintă un total de 91 înregistrări 
noi și o completare la descrierile existente.
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Filiala de
Teologie Ortodoxă
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Filiala de Teologie Ortodoxă s-a alăturat B.C.U. 
„Carol I” în 2015, în urma unui protocol de colaborare 
cu Patriarhia Română.

În 2021, filiala a achiziționat prin cumpărare, 
donații și schimb un număr de 32 titluri noi /32 volume 
(cărți). Au fost elaborate două referate de cumpărare 
și, de asemenea, s-a realizat întocmirea și transmiterea 
lunară, trimestrială și anuală a statisticilor către Sediul 
Central. S-a întocmit o evidență primară, preliminară, 
individuală şi globală; s-a elaborat o topografiere 
a publicaţiilor introduse în colecţii; s-a realizat 
ştampilarea documentelor; s-a întocmit registrul 
inventar electronic; au fost elaborate şi trimise listele 
cu noutăți; s-au tehnoredactat şi printat etichete cu 
cota topografică. Numărul total al volumelor existente 
este de 337, iar numărul de titluri existente este 310. În 

2021 au fost prelucrate 50 de volume (cotă, inventar, 
preţ, RMF, note, modificări). Pe parcursul anului, s-a 
înregistrat un număr de 382 utilizatori-frecvență, 171 
de volume consultate și 22 de utilizatori noi.

Personalul a fost implicat într-o prezentare a 
bibliotecii și a serviciilor pe care le oferă studenților 
din anul I. De asemenea, acesta a asigurat asistenţă în 
regăsirea publicaţiilor în OPAC, a întocmit bibliografii la 
cerere, a oferit asistenţă pentru accesarea şi utilizarea 
bazelor de date.

Sumar
• Pe parcursul anului, s-a înregistrat un număr de 382 utilizatori-frecvență.

• Au fost consultate 171 de volume.

• S-au înscris 22 de utilizatori noi.
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Concluzii
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Anul 2021 a fost un an favorabil pentru desfășurarea 

evenimentelor culturale și întâlnirilor diplomatice în 

Aula B.C.U. „Carol I”. De asemenea, biblioteca a organizat 

Noaptea Muzeelor și Strada de C’Arte, bucurându-se 

de un număr mare de vizitatori. Pe plan digital, a fost 

finalizat proiectul Lib2Life, un proiect de revitalizare a 

patrimoniului cultural. Dezvoltarea fondului de colecții 

s-a realizat prin căile specifice practicii biblioteconomice, 

donația de carte fiind cea mai mare din ultimii ani. În 

ceea ce privește departamentele care lucrează direct cu 

publicul, anul 2021 a fost un an atipic: tururile de orientare 

s-au realizat doar la cererea utilizatorilor, iar activitățile, 

precum referințele electronice și documentele furnizate 

la distanță, au cunoscut o popularitate mult mai mare. 

Totodată, numărul bibliografiilor crește cu 30% față de 

anii precedenți.

Frecvența la sălile de lectură, numărul volumelor 

consultate și al utilizatorilor înscriși reflectă cât de 

mult acești indicatori s-au schimbat de la izbucnirea 

pandemiei până în prezent. Pentru îmbunătățirea 

infrastructurii informatice a bibliotecii a fost dezvoltat 

un nou site, mai modern, care să corespundă cerințelor 

actuale, a fost achiziționat un nou sistem integrat de 

bibliotecă și au fost înlocuite toate serverele vechi de 

peste 15 ani.

Situația pandemică a schimbat modul de raportare la 

serviciile tradiționale oferite utilizatorilor, mediul online 

devenind cel mai sigur și eficient spațiu de interacțiune și 

comunicare. În acest sens, proiectele de digitizare, bazele 

de date științifice și furnizarea documentelor la distanță 

sunt direcții de acțiune care vin în întâmpinarea cerințelor 

de studiu și cercetare ale utilizatorilor, prin optimizarea 

valorificării colecțiilor existente, aducerea lor în atenția 

și la îndemâna cititorilor, întărirea suportului tehnologic 

și crearea de produse informaționale digitale noi. 
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la 31 decembrie 2021

Titluri Volume Valoare (lei) Titluri Fascicole Volume Valoare (lei) Titluri Volume Valoare (lei) Titluri Volume Valoare (lei)

1 2 3 4 5 6 6 11 12 13 14 15 16

SEDIUL CENTRAL UC 365.706 463.385 3.438.073,45 15.774 1.830.868 227.176 9.431.089,60 26.665 34.108 1.728.315,04 408.145 724.669 14.597.478,09

Matematică BU 1 59.878 58.932 124.820,28 899 60.827 29.707 171.883,71 11 17 440,25 60.788 88.656 297.144,24

Fizică BU 2 19.238 37.988 181.876,75 838 124.772 18.389 73.178,81 2 3 32,94 20.078 56.380 255.088,50

Chimie BU 6 8.808 19.921 133.394,07 204 36.825 15.581 117.745,71 87 146 7.214,15 9.099 35.648 258.353,93

Biologie BU 7 6.971 20.821 88.085,00 820 17.044 7.506 60.147,34 4 4 47,50 7.795 28.331 148.279,84

Botanică BU 7A 8.085 28.294 92.041,36 561 30.314 10.229 39.936,76 10 11 200,00 8.656 38.534 132.178,12

Geografie BU 9 29.482 35.124 263.653,90 1.701 49.188 14.378 113.159,88 928 1.993 18.697,67 32.111 51.495 395.511,45

Geologie BU 9A 8.643 28.357 17.237,90 179 6.746 2.734 20.137,59 119 3.235 133,55 8.941 34.326 37.509,04

Drept BU 14 100.604 182.155 924.589,62 1.198 197.394 42.113 1.335.880,50 95 127 6.155,64 101.897 224.395 2.266.625,76

Istorie BU 15 66.420 111.151 428.410,73 613 14.496 13.829 75.650,60 325 407 14.550,11 67.358 125.387 518.611,44

Filosofie BU 12 41.052 51.484 223.127,47 344 11.234 7.388 42.891,24 7 7 167,70 41.403 58.879 266.186,41

Ştiinţe Politice BU 21 11.746 13.572 191.368,35 88 1.848 1.508 96.361,59 15 15 146,20 11.849 15.095 287.876,14

Psihologie BU 23 16.128 24.489 371.746,31 157 2.697 1.616 155.012,21 29 44 5.988,40 16.314 26.149 532.746,92

Sociologie BU 24 14.032 23.835 561.758,40 238 3.344 2.403 143.528,41 66 74 3.879,42 14.336 26.312 709.166,23

Jurnalism BU 22 11.199 13.931 237.734,12 409 97.102 6.064 128.097,78 7 20 806,30 11.615 20.015 366.638,20

Litere BU 16 87.771 116.787 431.026,64 826 31.562 14.321 110.766,73 43 64 1.160,41 88.640 131.172 542.953,78

Slave. Germanice. Austria BU 17;19 107.931 152.022 168.810,68 335 22.786 4.263 28.350,11 0 0 0,00 108.266 156.285 197.160,79

Romanice BU 18 43.346 69.387 75.278,95 199 4.706 4.018 12.496,63 10 10 110,00 43.555 73.415 87.885,58

Administraţie BU 25 5.236 8.456 226.144,00 135 4.209 3.410 103.151,29 135 184 2.075,27 5.506 12.050 331.370,56

Teologie BU 14A 300 315 6.217,31 2 14 14 1.091,60 8 8 253,00 310 337 7.561,91

SECȚIA PEDAGOGICĂ BU 26 12.419 438.204 2.055.596,89 0 7 7 4.005,85 0 0 0,00 12.419 438.211 2.059.602,74
BIBLIOTECI FILIALE 646.870 997.021 4.747.321,84 9.746 717.108 199.471 2.829.468,49 1.901 6.369 62.058,51 658.517 1.202.861 7.638.848,84

1.024.995 1.898.610 10.240.992,18 25.520 2.547.983 426.654 12.264.563,94 28.566 40.477 1.790.373,55 1.079.081 2.365.741 24.295.929,67
a. titluri  b. volume din care:

3.860 4.795 Albume „Schimb“/de prelucrat 12.459 186.933,21

4.678 5.628 Carte veche TOTAL GENERAL 2.378.200 24.482.862,88

Alte categorii de colecţii conţin: albume, carte rară, manuscrise, hărţi, atlase, doc. electronice pe suport fizic (CD Rom-uri, dischete, DVD-uri etc), note muzicale, gravuri, stampe  etc.
În 2021 utilizatorii au beneficiat și de publicaţii seriale online (neînregistrate în Registrul Inventar), total 53.864 titluri, din care: 45.209 titluri în 5 baze de date (prin abonament)
și 8.655  titluri în 8 baze de date, primite prin donație (6 baze științifice cu text integral și 2 baze bibliogr. bibliometrice).

TOTAL

SITUAŢIA COLECŢIILOR B.C.U „CAROL I“         

BIBLIOTECA/ FILIALA
ALTE CATEGORII DE COLECŢIITOTAL CĂRŢI 

TOTAL B.C.U. „Carol I”/doc. pe 
suport fizic (evidențiate RMF/Inv.)

PUBLICAŢII SERIALE

a b
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2018 2019 2020 2021
SEDIUL CENTRAL UC 753.070 742.105 747.525 724.669
Matematică BU 1 90.468 89.835 89.985 88.656
Fizică BU 2 56.080 56.178 56.279 56.380
Chimie BU 6 35.430 35.578 35.621 35.648
Biologie BU 7 28.192 28.275 28.322 28.331
Botanică BU 7A 38.325 38.392 38.447 38.534
Geografie BU 9 52.787 51.120 51.267 51.495
Geologie BU 9A 37.278 34.320 34.283 34.326
Drept BU 14 220.218 221.356 223.093 224.395
Istorie BU 15 124.971 124.631 125.207 125.387
Filosofie BU 12 58.674 58.413 58.611 58.879
Ştiinţe Politice BU 21 14.845 14.950 15.000 15.095
Psihologie BU 23 25.462 25.896 26.085 26.149
Sociologie BU 24 25.634 25.988 26.100 26.312
Jurnalism BU 22 19.307 19.524 19.796 20.015
Litere BU 16 130.174 130.529 131.425 131.172
Slave. Germanice. Austria BU 17;19 164.368 161.547 161.768 156.285
Romanice BU 18 74.975 74.194 74.294 73.415
Administraţie BU 25 10.766 11.393 11.769 12.050
Teologie BU 14A 239 260 305 337
SECȚIA PEDAGOGICĂ BU 26 458.183 456.663 455.784 438.211
BIBLIOTECI FILIALE 1.208.193 1.202.379 1.207.657 1.202.861

2.419.446 2.401.147 2.410.966 2.365.741
TOTAL B.C.U. „Carol I” (evidențiate în 
RMF și Registre Inventar)

EVOLUȚIA COLECŢIILOR B.C.U „CAROL I“ 
în perioada 2018-2021

TOTAL VOLUME (pe suport fizic)
BIBLIOTECA/ FILIALA
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CITITORI-FRECVENŢĂ („vizite la bibliotecă”)

TOTAL ÎN SALĂ % ÎMPRUMUT % TOTAL ÎN SALĂ ÎMPRUMUT 
INDIVIDUAL

CĂRŢI PUBLICAȚII 
SERIALE

ALTE  
DOCU-
MENTE

SEDIUL CENTRAL UC 3.944 3.777 167 23.129 21.855 94,49 1.274 5,51 41.478 35.691 5.787 20.781 20.175 522

3.944 3.777 167 20.703 19.760 95,45 943 4,55 37.626 34.743 2.883 16.932 20.172 522

Matematică BU 1 58 32 26 1.020 917 89,90 103 10,10 4.610 3.965 645 2.637 1.973 0

Fizică BU 2 138 75 63 633 295 46,60 338 53,40 1.759 766 993 1.623 135 1

Chimie BU 6 45 25 20 225 0 0,00 225 100,00 329 0 329 329 0 0

Biologie-Botanică BU 7;7A 81 37 44 711 565 79,47 146 20,53 1.319 1.024 295 1.206 113 0

Geografie-Geologie BU 9;9A 333 176 157 1.372 755 55,03 617 44,97 3.889 1.820 2.069 3.630 186 73

Drept BU 14 739 258 481 4.865 3.918 80,53 947 19,47 24.430 22.120 2.310 8.124 16.306 0

Istorie BU 15 224 96 128 1.852 721 38,93 1.131 61,07 11.769 2.927 8.842 11.031 738 0

Filosofie BU 12 82 44 38 592 327 55,24 265 44,76 1.251 731 520 1.081 170 0

Ştiinţe Politice BU 21

Psihologie BU 23 149 76 73 1.463 557 38,07 906 61,93 3.816 2.348 1.468 3.499 317 0

Sociologie BU 24 290 217 73 1.253 873 69,67 380 30,33 4.908 3.817 1.091 3.695 1.212 1

Jurnalism BU 22 258 153 105 633 378 59,72 255 40,28 1.669 1.231 438 1.589 80 0

Litere BU 16 386 165 221 2.571 1.172 45,59 1.399 54,41 9.068 2.730 6.338 8.374 694 0

Slave. Germanice. Austria BU 17;19 24 17 7 550 100 18,18 450 81,82 899 247 652 899 0 0

Romanice BU 18 63 30 33 269 195 72,49 74 27,51 426 290 136 420 6 0

Administraţie BU 25 42 26 16 223 223 100,00 0 0,00 1.386 1.386 0 1.370 16 0

Teologie BU 14A 22 14 8 382 382 100,00 0 0,00 171 171 0 161 10 0

SECȚIA PEDAGOGICĂ BU 26 2.426 2.095 86,36 331 13,64 3.852 948 2.904 3.849 3 0

BIBLIOTECI FILIALE 2.934 1.441 1.493 18.614 11.378 61,13 7.236 38,87 71.699 45.573 26.126 49.668 21.956 75

6.878 5.218 1.660 41.743 33.233 79,61 8.510 20,39 113.177 81.264 31.913 70.449 42.131 597

a) Inclusiv prelungirile termenului de împrumut (la Sediul Central, Matematică, Fizică, Geografie, Drept, Sociologie, Litere, Secția Pedagogică) și împrumutul interbibliotecar
b) BU 21-Științe Politice, închisă pentru public din iunie 2019
c) Datele Secției Pedagogice sunt incluse în cele de la Sediul Central (utilizatorii comuni cu Serviciul Comunicarea colecțiilor)

STATISTICA CITITORILOR, CITITORILOR-FRECVENŢĂ ŞI A VOLUMELOR CONSULTATE LA B.C.U „CAROL I“                       

SEDIUL CENTRAL: Comunicarea 
colecțiilor

TOTAL B.C.U. „Carol I”

CITITORI 
ACTIVI  

VOLUME CONSULTATE 

BIBLIOTECA/ FILIALA

în anul 2021

PERMISE 
NOI

PERMISE 
VIZATE

a

c

b

a
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DINAMICA CITITORILOR, CITITORILOR-FRECVENŢĂ ȘI A VOLUMELOR CONSULTATE LA B.C.U. „CAROL I“ 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

SEDIUL CENTRAL UC 8.171 8.019 2.208 3.944 59.763 64.008 15.735 23.129 85.312 80.849 25.980 41.478
Matematică BU 1 411 325 75 58 7.857 7.368 1.732 1.020 45.711 42.303 10.229 4.610
Fizică BU 2 351 280 140 138 5.070 4.819 1.576 633 12.769 11.391 3.825 1.759
Chimie BU 6 89 71 24 45 1.216 983 307 225 3.014 2.617 745 329
Biologie-Botanică BU 7;7A 335 246 65 81 3.866 2.624 526 711 7.972 6.231 1.226 1.319
Geografie-Geologie BU 9;9A 849 898 387 333 11.798 9.597 2.393 1.372 57.169 51.016 13.916 3.889
Drept BU 14 2.192 2.164 323 739 62.907 57.899 13.985 4.865 89.139 85.114 24.699 24.430
Istorie BU 15 610 590 236 224 15.205 11.873 3.360 1.852 44.050 32.499 11.262 11.769
Filosofie BU 12 202 192 56 82 7.423 6.305 1.641 592 20.245 16.260 4.239 1.251
Ştiinţe Politice BU 21 139 24 0 0 2.793 818 0 0 7.433 1.950 0 0
Psihologie BU 23 639 687 184 149 8.756 9.322 3.137 1.463 40.070 37.403 10.267 3.816
Sociologie BU 24 725 820 269 290 7.817 6.124 1.850 1.253 27.948 21.077 6.477 4.908
Jurnalism BU 22 382 414 137 258 7.615 6.545 1.581 633 47.283 34.637 8.157 1.669
Litere BU 16 1.203 1.165 314 386 23.760 21.716 7.208 2.571 47.354 44.534 17.217 9.068
Slave. Germanice. Austria BU 17;19 382 330 60 24 7.543 7.936 2.345 550 19.305 24.141 7.587 899
Romanice BU 18 344 312 82 63 12.869 5.681 813 269 25.472 14.014 1.861 426
Administraţie BU 25 403 488 152 42 2.407 2.152 696 223 10.572 6.945 2.167 1.386
Teologie BU 14A 32 29 11 22 836 470 134 382 569 512 88 171
SECȚIA PEDAGOGICĂ BU 26

BIBLIOTECI FILIALE 9.288 9.035 2.515 2.934 189.738 162.232 43.284 18.614 506.075 432.644 123.962 71.699

TOTAL B.C.U. „Carol I” 17.459 17.054 4.723 6.878 249.501 226.240 59.019 41.743 591.387 513.493 149.942 113.177

a) Inclusiv prelungirile termenului de împrumut (la Sediul Central, Matematică, Fizică, Geografie, Drept, Sociologie, Litere, Secția Pedagogică) și împrumutul interbibliotecar
b) BU 21-Științe Politice, închisă pentru public din iunie 2019
c) Datele Secției Pedagogice sunt incluse în cele de la Sediul Central (utilizatorii comuni cu Serviciul Comunicarea colecțiilor)

NR. CITITORI ACTIVI  CITITORI-FRECVENŢĂ VOLUME CONSULTATE
BIBLIOTECA/ FILIALA

în perioada 2018-2021 

a

b

c

c
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458.183 
456.663 

455.784 
438.211 

1.208.193 
1.202.379 1.207.657 1.202.861 

BIBLIOTECI FILIALE

SECȚIA PEDAGOGICĂ 
„I.C. Petrescu” 

SEDIUL CENTRAL

Structura fondului total de publicații (volume pe suport fizic) 
la B.C.U. „Carol I“ în perioada 2018 - 2021 

2.419.446        2.401.147        2.410.966          2.365.741          TOTAL B.C.U. „Carol I” 

Fluctuațiile anuale (scăderile din 2019, 2021) – determinate de casările de publicații.  
    
Colecția  Secției Pedagogice „I.C. Petrescu” este în curs de reorganizare: transfer intern, casări și evidențiere în 
colecțiile generale ale Sediului Central și ale Centrului de Împrumut al Secției Pedagogice „I.C. Petrescu”. 
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Componența colecțiilor de publicații (volume pe suport fizic)  
la B.C.U. „Carol I“ în anul 2021  

Teologie 337 

Administraţie 12.050 

Ştiinţe Politice  15.095 

Jurnalism  20.015 

Psihologie  26.149 

Sociologie  26.312 

Chimie 35.648 

Fizică 56.380 

Filosofie 58.879 

Biologie. Botanică 66.865 

Romanice  73.415 

Geografie. Geologie 85.821 

Matematică 88.656 

Istorie; 125.387 

Litere 131.172 

Slave. Germanice 156.285 

Drept 224.395 

SECȚIA PEDAGOGICĂ „I.C. 
Petrescu” 438.211 

SEDIUL CENTRAL 724.669 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

2021
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Biologie. Botanică

Filosofie

Fizică

Chimie
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Psihologie

Jurnalism

Ştiinţe Politice

Administraţie

Teologie

În 2021 utilizatorii au beneficiat în plus și de publicaţii online: 53.864 titluri din care 45.209 titluri în 5 baze de date - cu abonament - și 
8.655 titluri în 8 baze de date primite prin donație (6 baze științifice cu text integral și două baze bibliografice/bibliometrice). 
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Evoluția colecțiilor Bibliotecilor Filiale din structura B.C.U. „Carol I”  
în perioada 2018-2021 
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Evoluția colecțiilor Bibliotecilor Filiale din structura B.C.U. „Carol I”  
în perioada 2018-2021 
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CUMPĂRARE: 2.942 

SCHIMB: 689 

DONAŢII 9.248 

TRANSFER: 2.207 

CUMPĂRARE
SCHIMB
DONAŢII
TRANSFER

TOTAL: 15.086 volume  
(în valoare de 488.928,15 lei ) 

Transferul de publicații (2.207 volume intrate la nivelul anului 2021) reprezintă o circulație internă între structurile din 
componența B.C.U. „Carol I”. Intrări în fondul total prin cumpărare, schimb, donații: 12.879 volume (456.367,86 lei). 

Structura pe proveniențe a publicațiilor (volume pe suport fizic)  
intrate  în colecțiile B.C.U. „Carol I“ în anul 2021   
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Dinamica intrărilor de publicații prin cumpărare (volume pe suport fizic) 
la B.C.U. „Carol I“ în perioada 2018-2021  
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Donații (volume pe suport fizic) intrate în colecțiile 
 B.C.U. „CAROL I“ în anul 2021   

Teologie 17 

Administraţie 125 

Ştiinţe Politice  77 

Jurnalism  91 

Psihologie  73 

Sociologie  413 

Chimie 17 

Fizică 55 

Filosofie 242 

Biologie. Botanică 81 

Romanice  59 

Geografie. Geologie 156 

Matematică 118 

Istorie 567 

Litere 665 

Slave. Germanice 153 

Drept 1.686 

SECȚIA PEDAGOGICĂ 
„I.C.Petrescu” 103 

SEDIUL CENTRAL 4.550 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

2021

SEDIUL CENTRAL

SECȚIA PEDAGOGICĂ   
„I.C. Petrescu” 
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Filosofie
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Jurnalism
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Administraţie

Teologie

TOTAL donații: 9.248 volume  
(în valoare de 326.770,88 lei ) 
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Organizarea colecțiilor: fonduri în „acces direct” per total colecții  
la B.C.U. „Carol I” în anul 2021 

Oferă o imagine globală a organizării colecțiilor, valorile înregistrate fiind influențate de dimensiunea spațiilor 
disponibile și de mărimea fondurilor totale de publicații. Raportarea la colecții mari - Sediul Central/ Comunicarea 
colecțiilor, Drept, Istorie etc. - determină valori scăzute comparativ cu cele înregistrate pentru fonduri mici, spre 
exemplu Filiala de Teologie, cu 337 volume, toate în acces direct. 
 

Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”  deține un fond mare, în curs de reorganizare prin transfer intern și casări.  
 

Filiale închise sau care au funcționat parțial în 2021: Științe Politice, Chimie, Slave. Germanice.  
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În primele două luni ale anului 2020, biblioteca a fost deschisă integral pentru public, fără restricții sanitare. 
În 2021 măsurile de distanțare au permis ocuparea locurilor la o treime din capacitatea sălilor de lectură.  
Filiale închise sau care au funcționat parțial în 2021: Științe Politice (din 2019), Chimie, Slave. Germanice.  

Evoluția numărului de utilizatori și a frecvenței utilizatorilor 
la B.C.U. „Carol I“  în perioada 2018-2021 
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Structura pe categorii a utilizatorilor B.C.U. „Carol I“ în anul 2021 
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TOTAL:  6.878 utilizatori
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Evoluția pe componente a numărului de utilizatori (permise eliberate/vizate)  
 la B.C.U. „Carol I“ în perioada 2018-2021 

Numărul total de utilizatori potențiali la nivelul anului 2021: 17.748 
(cititori care au frecventat biblioteca cel puțin o dată în ultimii trei ani). 
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Evoluția pe componente a numărului de utilizatori-frecvență („vizite”) 
la B.C.U. „Carol I“ în perioada 2018-2021 

 
Datele reflectă frecvența tradițională (sală și împrumut de publicații).  
În 2021 s-au mai efectuat și 154.380 „vizite” virtuale (utilizatori unici) la resursele din rețea ale bibliotecii 
precum și 543 tranzacții de referințe prin e-mail.   
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Utilizatori - frecvență per numărul de utilizatori înscriși (media „vizitelor” per utilizator)  
la B.C.U. „Carol I“  în anul 2021  

TOTAL B.C.U. „Carol I”:   
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Datele Secției Pedagogice „I. C. Petrescu” - incluse la Sediul Central 
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TOTAL B.C.U. „Carol I”:   
 

14 „vizite”/utilizator în 2018 
   6 „vizite”/utilizator în 2021 

Valorile înregistrate la capetele intervalului 2018-2021 ilustrează mutații apărute în comportamentul cititorilor tradiționali, decizia de 
frecventare a bibliotecii fiind influențată și de restricțiile sanitare. 
 

Filiale închise sau care au funcționat parțial în 2021: Științe Politice (din 2019), Chimie, Slave. Germanice.  
 

Datele Secției Pedagogice „I. C. Petrescu” - incluse la Sediul Central. 

Utilizatori-frecvență per numărul de utilizatori înscriși (media „vizitelor” per utilizator) 
la B.C.U. „Carol I” - comparație între anii 2018 și 2021 

2018 
 
2021 
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Teologie 171 

Administraţie 1.386 

Ştiinţe Politice  

Jurnalism  1.669 

Psihologie  3.816 

Sociologie  4.908 

Chimie 329 

Fizică 1.759 

Filosofie 1.251 

Biologie. Botanică 1.319 

Romanice  426 

Geografie. Geologie 3.889 

Matematică 4.610 

Istorie 11.769 

Litere 9.068 

Slave. Germanice 899 

Drept 24.430 

SEDIUL CENTRAL 41.478 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

2021

SEDIUL CENTRAL (inclusiv Secția 
Pedagogică „I.C. Petrescu”)   
Drept

Slave. Germanice

Litere

Istorie

Matematică

Geografie. Geologie

Romanice

Biologie. Botanică

Filosofie

Fizică

Chimie

Sociologie

Psihologie

Jurnalism

Ştiinţe Politice

Administraţie

Teologie

Filiale închise sau care au funcționat parțial în 2021: Științe Politice, Chimie,  Slave. Germanice.  

Numărul de volume consultate (total sală și împrumut) la B.C.U. „Carol I“  în anul 2021 
  

TOTAL B.C.U. „Carol I”:  
113.177 volume consultate  
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Evoluția numărului de volume consultate (total sală și împrumut)  
la B.C.U. „Carol I“ în perioada 2018-2021 

 

În 2021, s-au mai efectuat și 154.380 „vizite” virtuale (utilizatori unici) la resursele din rețea ale bibliotecii, inclusiv pentru 
consultarea/descărcarea de documente electronice din bazele de date online, precum și 543 tranzacții de referințe prin e-mail. 
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Science Direct FC

SCOPUS

SciFinder

Clarivate Analytics

Springerlink

Wiley Journals

MathSciNet

ProQuest Central

Nature
ACS - EBSCO

Emerald Journals
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Reaxys

TOTAL: 435.053 
pagini vizualizate 

Consultarea bazelor de date online „Anelis Plus” prin accesare pe bază de IP 
la Universitatea din București și B.C.U. „Carol I” în anul 2021 

Datele, preluate din statisticile furnizate de Consorțiul Anelis Plus, sunt comune pentru cele două insituții: 
Universitatea din București și B.C.U. „Carol I”. 
 
În 2021, oferta globală de resurse electronice online a B.C.U. „Carol I” a conținut 53.864 titluri de 
publicaţii din care 45.209 titluri în 5 baze de date  - cu abonament - și 8.655 titluri în 8 baze de date 
primite prin donație (6 baze științifice cu text integral și două baze bibliografice/bibliometrice), între care 
se mai înscriu: CEEOL, JSTOR, Cambridge Journals (842 accesări). 
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Consultarea bazelor de date online „Anelis Plus” prin acces mobil (AM) 
la Universitatea din București și B.C.U. „Carol I” în anul 2021 

TOTAL: 3.056.854 
pagini vizualizate  
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     TOTAL pagini vizualizate: 
  -  IP:   40.997 
  - AM (acces mobil): 930.081  

Consultarea bazei de date Clarivate Analytics: evoluția lunară comparativă a accesărilor prin IP și prin acces mobil (AM) 
 la Universitatea din București și B.C.U. „Carol I” în anul 2021 


