
Colecţii  

Fond total: 475460 exemplare constituite din cărţi, cursuri, periodice, STAS-uri, teze de doctorat.  
Număr de înregistrări în baza de date: 149645.  
Biblioteca deţine fonduri valoroase de documente din din toate domeniile studiate în universitate.  

 

Bilbioteca deţine colecţii de reviste străine cum ar fi International Journal of Hydropower and 
Dams World Atlas, Journal of Earthquake Engineering, Lighting Journal – Official Journal of the 
Institute of Ligting, Structural Design of Tall and Special Buildings, Water science and technology – 
Water supply – print and internet şi reviste româneşti. Biblioteca asigură şi accesul la baza de date 
proprie ( Digilib ) şi la cele străine ( Springerlink, Science Direct etc ) prin abonamentul la ANELIS +.   

În cadrul universităţii funcţionează editura CONSPRESS unde se tipăresc cărţile publicate de 
cadrele didactice ale universităţii.

 
Cataloage la dispoziţia cititorilor  

 Cataloage tradiţionale  

 Catalog electronic (TINLIB)  

 Catalog online (DIGILIB)  

Pentru informarea cititorilor, în afara accesului on-line la bazele de date biblioteca elaborează şi 
materiale de informare pe care le difuzează cu prioritate cadrelor didactice din Universitate, le expune 
spre consultare la bibliotecile din facultăţi şi le difuzează instituţiilor interesate din ţară. Acestea sunt:  

 „Cărţi  noi“, care inserează integral titlurile de cărţi intrate periodic în fondul bibliotecii Tehnice 

de Construcţii Bucureşti; 

 „Repertoriul anual al periodicelor“, care cuprinde titlurile de publicaţii periodice intrate în fondul 

bibliotecii (abonamente şi schimb documentar); 

 „Teze de doctorat“, cuprinde titlurie tezelor de doctorat din fondul bibliotecii Universităţii de 

Construcţii Bucureşti; 

 „Bibliocon“, care reprezintă informaţii, noutăţi semnalări din domeniul construcţiilor; 
 
 

 



Servicii oferite cititorilor 

 Informaţii generale asupra colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă 

 Acces la cataloagele bibliotecii 

 Acces la documente în sălile de lectură  

 Acces prin Internet la cataloagele online ale Bibliotecii Universităţii Tehnice de Construcţii 

 Referinţe prin e-mail 

 Împrumut de publicaţii la domiciliu 

 Asistenţă de specialitate în regăsirea informaţiei 

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti cuprinde în structura sa 
organizatorică trei birouri şi un serviciu, coordonate de: 

Director Bibliotecă: Gabriela Dumitrescu 
Tel. 0212421208 / int.351 
e-mail: gabriela.dumitrescu@utcb.ro 
 

 Biroul „Dezvoltarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor” (incluzând şi schimbul intern 
şi internaţional de publicaţii) Şef birou: Grecu Carmen Florentina 
Tel. 0212421208 / int.396  
e-mail: carmen.grecu@utcb.ro 

 Biroul „Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor”  
 

 Biroul „Informare bibliografică şi referinţe ştiinţifice”  

 Serviciul „Comunicarea şi conservarea colecţiilor” (Relaţii cu publicul)  
 Şef serviciu : Gabriela Dima 

 Tel. 0212421208 / int 381
 e-mail : gabriela.dima@utcb.ro 
 



Biblioteci de facultăţi  

Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole Biblioteca Civile. Deţine un fond de carte 
tehnică şi cursuri de specialitate, cea mai mare pondere având-o publicaţiile necesare procesului didactic. 
Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 0212421208/114 Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară : Camelia Ana Gruia 

Biblioteca CDR.  
Fondul acestei biblioteci este format din publicaţii de specialitate în limbi străine, reviste şi standarde, 
lucrări de disertaţie, literatură. Deţine, de asemenea, şi un fond de carte veche, atât de beletristică cât şi 
din domeniul construcţiilor. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 0212421208/114  
Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară : Teodora Dumitru  

Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri. Facultatea de Geodezie  
Biblioteca Drumuri. Deţine carte tehnică şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic, reviste, 
standarde de profil, lucrări de disertaţie, beletristică. Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 Telefon: 
0212421208/215 Program: 7.30-15.30  
Bibliotecare: Rodica Voinea, Marinela Stoian  

Facultatea de Instalaţii  
Biblioteca Împrumut. Deţine carte tehnică şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic şi un 
bogat fond de beletristică. Adresa: B-dul Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon: 0212524280/170 
Program: L, Ma, J,V - 7.30-15.30 / Mi - 10.00-18.00  
Bibliotecară : Ileana Neda 

Biblioteca - Fond Social-Documentar. Deţine publicaţii de specialitate în limbi străine, un important 
fond enciclopedic, publicaţii din domeniul social, lucrări de disertaţie. Adresa: B-dul Pache 
Protopopescu, nr. 66 Telefon: 0212524280/195 Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară : Mihaela Gogoci  
 
Biblioteca - Fond Tehnic. Deţine carte tehnică cu regim de unicat sau în număr foarte mic de exemplare, 
standarde şi reviste de specialitate, cataloage de preţuri, indicatoare de norme de deviz. Adresa: B-dul 
Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon: 0212524280/195 Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară : Mihaela Gogoci  

Sala de lectură Instalaţii. Deţine carte tehnică, cursuri de specialitate, teze de doctorat româneşti şi 
străine, dicţionare şi enciclopedii. Adresa : B-dul Pache Protopopescu, nr. 66 Telefon 0212524280 / 170 
Program : L, Ma, J, V – 7.30-15.30, Mi – 10.00-18.00 
Bibliotecară : Doina Bălălău 
 
 

 



Facultatea de Utilaj Tehnologic  
Biblioteca Utilaj. -Oferă cărţi şi cursuri de profil necesare procesului didactic, standarde şi reviste de 
specialitate, lucrări de disertaţie, beletristică. Adresa: Calea Plevnei, nr. 59  
Telefon: 0213158200/158  
Program: L, Ma, J, V - 7.30-15.30 / Mi - 10.00-18.00  
Bibliotecare: Mariana Cristea, Elena Butnaru 
 

Facultatea de Hidrotehnică 
Biblioteca Hidrotehnică. Deţine cărţi şi cursuri de specialitate necesare procesului didactic, reviste şi 
standarde de specialitate, lucrări de disertaţie, beletristică.  
Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124  
Telefon: 0212421208/253  
Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară: Mariana Vasilescu  
 
Sala Periodice deţine reviste tehnice în limba română şi în limbi străine din toate domeniile de 
specialitate ale Universităţii. 
Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 124 (Bloc Administrativ, etaj 1) 
Telefon: 0212421208/174 Program: 7.30-15.30  
Bibliotecară: Daniela Dinu  
 
 
Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare 
Biblioteca Limbi Străine şi Comunicare.  Deţine cărţi tehnice, cărţi de lingvistică şi beletristică în 
limbi străine, lucrări de disertaţii, dicţionare. 
Adresa : B-dul Lacul Tei, nr. 124 ( Bloc Administrativ, et.3 ) 
Telefon : 0212421208 / 395 Program : L- V  - 7.30-15.30. 
Bibliotecară : Ionica Staicu 


