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“Competenţele informaţionale constituie factorul

cheie în educaţia pe parcursul întregii vieţi. Acestea sunt

primul pas pe calea realizării scopurilor educaţionale.

Cetăţenii trebuie să-şi dezvolte competenţele lor

informaţionale de-a lungul întregii vieţi, dar mai ales, în

anii de studii şi bibliotecarii, ca membri ai comunităţii

educaţionale şi specialişti în domeniul activităţii cu

informaţia, trebuie să înveţe să joace rolul principal în

asigurarea culturii informaţiei”.

Jesus Lau



Explozia informațională: Torentul documentar 
(pe orice suport).

Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor 
comunicaționale informatice.

Problemele mondiale: suprapopulație, resursele 
energetice, globalizare, îmbătrânirea populației 
etc.



Competenţe în cultura informaţiei.

Standarde internaţionale de cultura informaţiei.

1. Accesarea informaţiilor -utilizatorul 

trebuie să acceseze raţional şi eficient informaţia

2. Evaluarea informaţiilor – utilizatorul 
trebuie să evalueze critic şi competent informaţia

3. Utilizarea informaţiilor – utilizatorul 
trebuie să folosească în mod corect şi creativ 

informaţia



Accesarea informaţiilor

Accesarea informațiilor se bazează pe cele două 

elemente:

1.1 Definirea și conturarea nevoii de informare;

1.2 Locația/Regăsirea informației



Definirea și conturarea nevoii de 

informare

Definirea subiectului cercetării va conduce la etapele:

 Formularea unei întrebări preliminare, scrierea câtorva rânduri în 
care se specifică ce se dorește a fi cercetat și așteptările rezultatelor 
cercetării;

 Se începe cu o schiță a temei.

Întrebarea de cercetare respectă următoarele condiții: este scurtă și 
precisă, descrie clar principalele întrebări de cercetare; oferă 
posibilitatea de cercetare; trebuie să fie realistă și să conducă la o 
concluzie.

 O întrebare de cercetare trebuie să răspundă:

Care aspect al subiectului se dorește a fi investigat?

Ce perspectivă teoretică veți utiliza în teză?

Ce metode au utilizat alții?



Locația/Regăsirea informației

Instrumente de regăsire a informațiilor:

 Cataloage tradiţionale: catalog alfabetic, sistematic

 Cataloage on-line: OPAC, cataloage on-line BNRM

 WorldCat.org: The World's Largest Library Catalog

 Motoare de căutare: Google, Yahoo, Alta Vista

DOAJ, ROAR

 Baze de date: EBSCO, Legislația Moldovei (lex.justice.md), 

 Portalul: https://servicii.gov.md

 Pagini Web, Reviste științifice on-line:

http://eifloamoldova.wordpress.com/reviste-din-rm-on-line/

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http://www.worldcat.org/&ei=Ns8MUpC_GvSB4ASCkoGADw&usg=AFQjCNE1F92ezPMFiooMqwhl_mbCE3FA9A&sig2=TvRBtK4EkHvkJjWtgFlYIA&bvm=bv.50723672,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http://www.worldcat.org/&ei=Ns8MUpC_GvSB4ASCkoGADw&usg=AFQjCNE1F92ezPMFiooMqwhl_mbCE3FA9A&sig2=TvRBtK4EkHvkJjWtgFlYIA&bvm=bv.50723672,d.bGE


Reviste cu acces deschis











Locația/Regăsirea informației

Cuvintele-cheie sunt cuvinte care definiesc conținutul 
tematic al unui document și ele vor permite regăsirea 
referințelor pentru a prelua informația

Operatorii logici: AND, OR, NOT

AND este utilizat pentru a conecta diferite concepte în 
scopul de a centra căutarea.

OR lărgește aria de căutare cu cuvinte sinonime pentru a 
lărgi aria de căutare,

NOT restrânge căutarea.

Trunchierea – ajută la regăsirea altor variante ale aceluiași 
termen, simbolul este*.  Ex.: banc*



2. Evaluarea informaţiilor

Evaluarea informaţiilor – utilizatorul trebuie să evalueze critic şi competent

informaţia.

Evaluarea informaţiei:

 Analizează, examinează şi extrage informaţia;

 Generalizează şi interpretează informaţia

 Selectează şi sintetizează informaţia

 Evaluează acurateţea şi relevanţa informaţiei găsite



2.1 Criterii de evaluare a surselor tipărite

 Autoritatea: urmăreşte ca persoana/colectivul care răspunde de furnizarea informaţiei într-un 
anumit domeniu să deţină cunoştinţele corespunzătoare.

 Acoperirea: stabileşte cât de profundă este tratarea temei (dacă se constată că autorul tratează 
doar un aspect al temei, se impune extinderea cercetării prin consultarea lucrării unui alt autor 
pe aceeaşi temă).

 Actualitatea: urmăreşte în principal ca informaţia să fie recentă (tip de informaţie furnizată 
cu precădere de reviste, cunoscut fiind faptul că editarea uneia are loc în câteva luni, spre 
deosebire de publicarea unei cărţi care uneori poate dura ani -timp în care informaţia devine 
perimată).

 Obiectivitatea: urmăreşte ca publicaţiile (monografii/ publicaţii seriale etc.) să prezinte 
informaţia ca atare, fără nici o urmă de părtinire.

 Acurateţea: reprezintă capacitatea de discernământ a utilizatorului (trebuie să deţină 
abilitatea de face deosebirea între un fapt concret şi opinia proprie a autorului).

 Scopul: stabileşte clar intenţia cu care a fost făcută publică informaţia, (contribuţia la sporirea 
cunoştinţelor în domeniul respectiv).



Criterii de evaluare a surselor electronice

 Spaţiul web poate fi considerat cel mai accesibil mediu de diseminare şi schimb de informaţii. Este cel mai 

simplu şi cu costuri minime să ne informăm pe internet. Oricine poate să publice pe web, deci sunt esenţiale 

abilităţile de evaluare critică pentru determinarea valorii informaţiilor înainte de utilizarea acestora în cadrul 

cercetării pe care o întreprindeţi.

Criteriile de evaluare a paginilor web sunt:

 Autoritatea: urmăreşte ca persoana/instituţia/agenţia care este responsabilă de furnizarea informaţiei într-

un anumit domeniu să deţină cunoştinţele corespunzătoare - Site sprijinit de o instituţie de educaţie (edu.), 

guvernamentală (gov.), furnizor comercial (com.), organizaţie (org.).

 Acoperirea: stabileşte cât de adâncă/complexă este tratarea temei.

 Actualitatea: urmăreşte ca link-urile accesate să fie active, data la care informaţia a fost scrisă/plasată pe 

web să fie bine definită/revizuită.

 Obiectivitatea: urmăreşte ca site-urile trebuie să prezinte informaţia ca atare, fără nici o urmă de părtinire.

 Acurateţea: este dată de capacitatea de discernământ a utilizatorului (abilitatea de face deosebirea între un 

fapt concret şi opinia autorului asupra acestuia).

 Scopul: stabileşte clar intenţia cu care a fost făcută publică informaţia (contribuţia la sporirea cunoştinţelor 

în domeniul respectiv).



3. Utilizarea informaţiilor

Rolul procesului de citare

Stiluri de citare 

Standardul Moldovenesc SM ISO 620: 2012 

Etica utilizării informaţiei

Documente oficiale: Dreptul de autor, 

Plagiatul

Situații de plagiat

Detectarea plagiatului

Comunicarea informaţiilor



Utilizarea informaţiilor în procesul de cercetare

Rolul procesului de citare

- Metode de citare

- Stiluri de citare

 Conform standardului SR ISO 690:1996 Informare şi documentare. 

Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură: 

 „Citarea este forma scurtă a referinţei, inserată în text între 

paranteze rotunde sau adăugată textului ca notă de subsol, la sfârşitul 

capitolului sau al întregului text. Citarea permite identificarea publicaţiei 

din care s-a extras citatul sau ideea comentată şi indicarea localizării în 

cadrul publicaţiei sursă”.



ETICĂ - Ansamblu de norme în raport cu care un grup uman îşi 

reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim şi 

acceptabil în realizarea scopurilor; totalitatea normelor de 

conduită morală corespunzătoare

Plagiatul Conform Dicţionarului de neologisme: a plagia

înseamnă „a lua, a fura ideile,expresiile, invenţiile cuiva şi a le 

prezenta drept creaţii proprii; a publica pe numele său 

fragmente din lucrarea altuia; a comite un furt literar”.

Prevenirea plagiatului este unul dintre scopurile educaţiei pentru 

informare, a procesului de dobândire a culturii informaţiei. 

Utilizarea informaţiilor în mod etic şi legal este o competenţă 

care trebuie dobândită.



Situaţii de plagiat

Surse (orale sau scrise) necitate

1. Preluare integrală
Autorul prezintă pasaje întregi dintr-o altă operă, cuvânt cu cuvânt, ca şi 
cum aceasta ar fi creaţia sa proprie.

2.Copiere parţială
Autorul copiază părţi semnificative dintr-o operă şi le prezintă ca şi cum ar 
fi creaţia sa proprie.

3.Copiere amestecată
Autorul copiază paragrafe sau fraze amestecate, din diferite opere, fără 
indicarea surselor, pentru a se pierde urma surselor originale.

4.Copierea deghizată
Autorul preia linia de argumentare, exemplele şi alte elemente de conţinut 
ale sursei, dar modifică unele expresii, ordinea paragrafelor sau alte 
elemente pentru a face mai dificilă identificarea sursei.

5. Copierea prin repovestire
Autorul repovesteşte opera, fără a prelua cuvânt cu cuvânt conţinutul, re-
traducând prin sinonime sau formulări analoge conţinutul acesteia.

6. Auto-plagierea
Autorul preia integral sau masiv dintr-o lucrare proprie, anterioară, 
publicată în format carte sau articol (format clasic sau digital).



Proprietatea intelectuală, dreptul de autor

Documente oficiale:

Legea despre dreptul de autor şi drepturi conexe

Legea Depozitului legal

Hotărâri ale Guvernului



Comunicarea informaţiei

Titlul se evită titluti foarte generale, particularizarea se efectuiează printr-un 
subtitlu.

Introducerea este o reflecție a întregii lucrări realizată pentru a face o 
prezentare generală printr-o lectură rapidă

Structura pe capitole  se evită capitole foarte scurte, trebuie să existe o 
concordanță între titlul și conținut. 

Realizarea prezentării în dependență de scopul lucrării forma ei trebuie să fie 
explicită prin redactarea textului

Încheiere, concluzii conțin rezultatele obținute în cdrul cercetării și unele 
concluzii ce reies din materialul expus

Referinţe bibliografice conține lista surselor citate în lucrare redactată în 
conformitate cu STAS-ul în vigoare

Anexe conțin tabele



Referinţe bibliografice – componentă importantă a 

comunicării informaţiei

 Monografii, Manuale:

SECRIERU, Ion, CUŞNIR, Valerii, ARHILIUC, Serghei. Managementul
securităţii informaţiei electronice: curs de lecţii. Chişinău: USEFS, 2010.
100 p. ISBN 996-9975-68-075-1.

МРУЦ, И. Д. Легкая атлетика в школе 1-4 классы (распределение
учебного материала): метод. рек. Chişinău: Ed. INEFS, 2006. 24 р.

RICHICINSCHI, Gabriela. Lecţiile de educaţie fizică după interese 
sportive. Chişinău: Valinex, 2006. 143 p. ISBN 978-9975-9948-6-6.



Contribuţii din monografii, manuale, în materialele conferinţelor, 

simpozioanelor.

Contribuţie – text independent şi unitar care formează o parte a unui document.

 ARHILIUC, Sergiu. Cultura fizică în viziunea studenţiolr In: Analele 
ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socio-
umane”. Chişinău: Ed. USM, 1999. pp. 375-376.

 БЕЛЫХ, Н., СТЕПАНОВА, Н. А. Морфологические критерии отбора 
юных пловцов In: Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice:
conf. şt. intern. studenţească : ed. a 15-a, 13 mai 2011. Chişinău: Ed. 
USEFS, 2011, pp. 256-258.

 BĂLTEANU, Veronica, AFTIMICIUC, Olga. Cunoştinţe şi priceperile 
necesare profesorului de educaţie fizică în activitatea didactică pentru 
corectarea deficienţelor fizice la elevi în sistemul lecţiei In: Probleme 
actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul 
culturii fizice: conf. şt. : ed. a 4-a, 4-5 noiem. 1999.  Chişinău: Ed. INEFS, 
1999, pp. 34-37.



CAUN, Elena. Recomandări metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezelor de 
licenţă de către studenţii facultăţii „Kinetoterapie”. Chişinău: [S.n.], 2011. 31 p. 
ISBN 978-9975-66-218-5.

BUDEVICI, Anatolie. Filosofia educaţiei fizice şi sportului: сurs didactic. Iaşi : [S.n.], 
1999. 113 p. 

GRIMALSCHI, Teodor, CARP, Ion, AFTIMICIUC, Olga, ŞIPILOVA, Svetlana. 
Educaţia fizică pentru clasele I-IV-a : ghid metodic pentru profesori. Chişinău: 
[S.n.], 2006, 46 p. ISBN 978-9975-48-013-0.

BAHOV, Alexandru, BEREZAN, Sergiu. Aspectele tehnologiilor 
comunicaţionale-informaţionale utilizate în promovarea serviciilor turistice 
In: Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice: conf. şt. intern. 
studenţească, ed. a 15-a, 13 mai 2011. Chişinău: Ed. USEFS, 2011, pp. 
358-362.

FILIPESCU, Doina, DANAIL, Sergiu. Optimizarea mijloacelor gimnasticii în 
vederea îmbunătăţirii atitudinii corecte a corpului viitorului medic In: 
Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în 
domeniul culturii fizice: conf. şt., ed. a 4-a, 4-5 noiem. 1999.  Chişinău: Ed. 
INEFS, 1999, pp. 89-91.



Articole din reviste

 BUFTEA, Victor. Prescripţiile algoritmice în însuşirea tehnicii 
exerciţiilor de gimnastică la studenţi. Stiinţa culturii fizice.
2006, nr 3, 7-9. ISSN 1857-4114.

 BUFTEA, Victor, BRANIŞTE, Gheorghe. Despre rolul 
pregătirii teoretice în educaţia fizică şi sport. Teoria şi arta 
educaţiei fizice în şcoală. 2011, nr 2, 25-27. ISSN 1857-. 
0615.

 EŞANU, Marcela. Valoarea asanativă a activităţii turistice în 
Republica Moldova. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. 
2011, nr 1, 53-55. ISSN 1857-. 0615.



Publicaţii oficiale

Legea voluntarului: nr. 121 din 18.06.2010. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, nr. 
179-181, p. 7-10. 

Legea voluntarului: nr. 121 din 18.06.2010. In: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online].
2010, nr. 179-181 din 24.09.2010, art. 608 [citat 
2011-01-29]. Disponibil pe Internet: 
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=336054>.



Publicaţii electronice

 BUFTEA, Victor, BUFTEA Irina. Fenomenul combaterii 
supraponderabilităţii în fitnessul asanativ [online] [citat 30 apr. 2013]. 
Disponibil: http://www.usefs.md/PDF/Revista%20SCF/3-2013.pdf .

 PÁSZTAI, Zoltán Carol; CRISTEA, Aurelian Andrei; CRISTEA, Dana 
Ioana. Rolul kinetoterapiei funcţionale şi proprioceptive în profilaxia 
complexului gleznă-picior plat: PALESTRICA MILENIULUI III, 2010, 
325. [online] [citat 30 apr. 2013]. Disponibil: 
http://pm3.ro/pdf/42/PM3_Nr.4(vol.11)_2010m.pdf#page=41.

 ПОЛЕВАЯ-СЕКЭРЯНУ, Aнжела Григорьевна. Интенсификация 
учебно-тренировочного процесса средствами ритмического 
воспитания и музыки на этапе начальной спортивной специализации 
в дзюдо: Дис.… к. п. н. 2012. [online] [citat 30 apr. 2013]. Disponibil: 
www.cnaa.md

http://pm3.ro/pdf/42/PM3_Nr.4(vol.11)_2010m.pdf


Citatul şi citare

Citat, citate, s. n. Fragment dintr-o lucrare scrisă, 
reprodus întocmai şi de obicei cu indicarea exactă a 
izvorului, în scopul de a întări şi a ilustra o idee sau o 
argumentare; citaţie. – Din germ. Zitat (refăcut după cita).

Citarea este forma scurtă a referinţei, inserată în text 
între paranteze rotunde sau adăugată textului ca notă de 
subsol, la sfârşitul capitolului sau al întregului text. 

Citarea permite identificarea publicaţiei din care s-a 
extras citatul sau ideea comentată şi indicarea localizării în 
cadrul publicaţiei sursă.



Utilizarea citării

O lucrare ştiinţifică presupune respectarea următoarelor cerinţe: 

- utilizarea unui format standard de citare unic pe parcursul întregii lucrări; 

- textul citatului respectă structura gramaticală a sursei şi ortografia autorului;

- citatul trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără 
denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în procesul 
citării se admite în cazul în care nu afectează textul citat şi se marchează prin 
puncte de suspensie; 

- citarea nu trebuie să fie excesivă sau insuficientă; 

- semnul citării trebuie să se afle lângă cuvântul la care se referă remarca, iar dacă 
se citează un enunţ sau un grup de enunţuri, atunci semnul citării este pus la sfârşit. 

- fiecare citat trebuie însoţit de referinţă la sursă;



Tipuri de citări: Citări numerice

Citările numerice în text se indică prin cifre arabe, plasate ca exponent

(superscript) sau între paranteze drepte / rotunde, într-un rând cu textul

Documentului.

Numerele trimit la documente în ordinea în care acestea sunt citate pentru

prima dată. 

Citările ulterioare primesc numărul primei citări. 

Dacă este necesar, după număr se indică anul publicării şi numărul paginii.



Citări numerice

 Citatul:

...În toate etapele realizării unui experiment pedagogic, suntem deseori nevoiţi să 
efectuăm măsurători ale anumitor performanţe din procesul didactic, pentru a 
preciza modul în care aceste mărimi sunt sau nu sunt influenţate de diferite 
variabile. C. Dumitru, citat de D. Jederşi E. Bujorean, consideră că experimentul 
pedagogic „constă în producerea sau schimbarea deliberată a unor evenimente sau 
procese educaţionale cu scopul de a observa, măsura şi evalua prin control 
sistematic factorii care le influenţează, le determină sau interacţionează cu modul 
lor de manifestare” [3, p. 25].

 Referinţe bibliografice:

JEDER, Daniela, BUJOREAN, Elena. Fundamentele pedagogiei. 
Teoria şi metodologia curriculumului – Instrumente didactice şi aplicaţii. 
Iaşi: Ed. PIM, 2010. 234 p.



Rechizitele Bibliotecii USEFS

Poşta electronică:

Biblioteca USEFS@google.com

Tel.: 022 44-15-25

Web site USEFS: www.usefs.md

mailto:USEFS@google.com
mailto:USEFS@google.com
http://www.usefs.md/

