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I. Preliminarii 
 

Modulul „ Standarde de bibliotecă” vizează pregătirea viitorilor specialiști în aprecierea calității unui 
produs sau serviciu. Standardul oferă criterii de judecată, măsurători ai calității și o anumită garanție de 
inofensivitate a produselor și serviciilor de bibliotecă. 
 
Pentru formarea competențelor specifice modulului, elevii trebuie să dețină cunoștințe și abilități de 
cunoaștere a obiectivelor principale: 
 Asigurarea normativă a dezvoltării biblioteconomiei, informării și documentării; 
 Alinierea bibliotecilor Sistemului Național la metodologia și tehnologia modernă de standardizare; 
 Asigurarea informațională a procesului de standardizare în domeniu. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
 
Modulul ” Standarde de bibliotecă” are un rol esențial atât în formarea inițială, cât și cea continuă a 
specialistului din domeniul biblioteconomic. Toate conceptele modulului au la bază elemente din 
conceptul standard care definește anumite seturi de proceduri optimizate, pentru a atinge un maxim de 
performanță, impuse ca structură de bază în proiectare. 
 
Specialistul competent face apel la orice cod de reguli și proceduri stabilite de bibliotecile naționale și 
internaționale care reglementează activitatea în standardizare în scopul planificării și dezvoltării 
activității sale. 
 
Cunoștințele și abilitățile obținute pe parcursul studierii modulului vor servi ca fundament pentru 
formarea profesională a elevilor în cadrul următoarelor unități de curs: ” Biblioteconomie”, ” 
Bibliografie”, „ Relații cu publicul”. 
 
Atitudinile și comportamentele caracteristice viitorului specialist, formate în cadrul acestui modul, vor 
contribui la desfășurarea unei cariere de succes. 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 
 

CS1.  Aplicarea principiilor, scopurilor și obiectivelor standardizării. 
CS2.  Utilizarea Sistemului Național de Standardizare. 
CS3.  Conștientizarea importanței Standardelor în activitatea instituțiilor info-documentare. 

 
IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de 

credite 
 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

VIII 60 30 15 15 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Definirea principiilor, scopurilor și obiectivelor standardizării. 

UC1. Identificarea scopurilor și obiectivelor 
standardizării. 
 
 
 

1. Din istoria dezvoltării standardelor. 
2. Definiție și rolul standardului. 
3. Principiile, scopurile și obiectivele 
standardizării. 

A1.Explicația conceptului de standardizare. 
A2.Expunerea de opinii. 

 
A3.Argumentarea obiectivelor. 

2.     Nominalizarea Sistemului Național de Standardizare. 

UC2. Demonstrarea capacităților de 
nominalizare a Sistemului. 
 
 

4. Organizarea activității de standardizare. 
5. Tipuri de standarde. 
6. Activitatea Comitetului Tehnic nr. 1, 2 
„Biblioteconomie. 

Informare. Documentare” 
 

 

A4. Asigurarea informațională a procesului de standardizare. 
A5. Analiza tipurilor de standarde. 
A6. Relatarea activităților Centrelor. 
 

1. Explicarea și importanța Standardelor în activitatea instituțiilor info-documentare 

UC3. Descrierea stărilor benefice a 
implementării standardelor în practica 
activității de bibliotecă. 

7. Beneficiile standardului. 
8. Necesitatea și importanța implementării 
în activitatea 
de standard. 
 
 
 
 

A7. Utilizarea standardelor. 
A8. Promovarea și explicarea standardelor. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 
 
Nr.  
crt.  

 
 

Unităţi de învăţare 
 

Numărul de ore 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Definirea principiilor, scopurilor și 
obiectivelor standardizării. 

 10 5 5 

2. Nominalizarea Sistemului Național de 
Standardizare. 

 8 5 5 

3. Explicarea și importanța Standardelor 
în activitatea instituțiilor info-
documentare. 

 12 5 5 

 Total 60 30 15 15 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de realizare 

1. Definirea principiilor, scopurilor și obiectivelor standardizării. 

Organizația Informațională 
de Standardizare (ISO). 

 

Subiecte bibliografice. 

 

Descrierea 
subiectelor. 

 

Săptămâna 1 

IFLA și standardizarea 
internațională. 

 

Principii de catalogare a 
publicației. 

Organizarea 
cotei cărții. 

Săptămâna 2 

2. Nominalizarea Sistemului Național de Standardizare. 

Politica în domeniul 
standardizării. 

 

Regulament de 
organizare și 
funcționare a 
bibliotecii. 

Analiza. 

 

Săptămâna 3 

Tipuri de standarde. 

 

Standarde naționale și 
interstatale. 

Clasificarea. 

 

Săptămâna 4 

 Activitatea Comitetului 
Tehnic 1, 2. 

Referat. Prezentarea 
referatelor. 

Săptămâna 5 

3. Explicarea și importanța Standardelor în activitatea instituțiilor info-documentare. 

Evaluarea performanțelor. 

 

Utilizarea și calcularea 
indicatorilor de 
performanță.  

Utilizatori per/capita. 
Frecvența per/capita, 
per/zi. 

Calcularea 
rezultatelor. 

 

Săptămâna 6-7 

Implicarea standardelor în 
activitatea bibliotecii. 

 

Completarea 
formularului statistic. 

 

Reprezentarea 
datelor. 

 

Săptămâna 8 



7/9 

 

Utilizarea indicatorilor unici 
de evaluare pentru 
biblioteci. 

 

Completarea fișei de 
împrumut. 

 

Analiza 
formularului. 

 

Săptămâna 9 

 

 Metodologia standardelor 
de bibliotecă. 

Reguli generale în 
descrierea 
documentului. 

Descrierea 
bibliografică a 
surselor 
informaționale 

Săptămâna 10-12 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

                            
1.   Selectarea materialului documentar, portofoliu / documente normative și legislative/. 
2. Aplicarea standardelor în practica biblioteconomică. 
3. Organizarea referatului ” Comitetul tehnic – organism ce reprezintă factorii interesanți în activitatea 

de standardizare. 
 

IX. Sugestii metodologice 
        
În scopul realizării obiectivelor propuse, profesorul urmează să respecte metodologia abordării 
conținuturilor, pentru a reda esența concepțională a comportamentului Curricumului. 
 
Pentru predarea – învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de 
învățare: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Practică Individual 

1.  Introducere în 
standardizare. 

 Nominalizarea standardelor 
naționale. 

 Identificarea. 

 Selectarea  

 Analiza 

2.  Nominalizarea Sistemului 
Național de 
Standardizare. 

 Explicația. 

 Demonstrarea. 

 Expunerea. 

 Conștientizarea descrierii 
bibliografice. 

 Analiza. 

3.  Importanța standardelor 
în activitatea instituțiilor 
info-documentare. 

 Demonstrarea. 

 Conversația. 

 Analiza. 

 Euristica. 

 
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 
Evaluarea formativă și finală prezintă volumul de cunoștințe, competențe și abilități obținute de elev în 
cadrul orelor. Pentru aprecierea cu notă a elevilor propunem următoarele forme de evaluare: 
Test de evaluare:   „ Metodica particulară în descrierea bibliografică”        
Examen: ” Bazele activității de standardizare” 
 
În calitate de produse pentru evaluarea competențelor profesionale specifice se vor folosi: 

 elaborarea și prezentarea referatelor; 

 portofoliul unității de curs; 

 prezentarea materialului studiat independent. 
Criteriile pentru evaluarea sumativă a competențelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Glosar de termeni  Nivelul de erudiție 

 Coerența și logica expunerii 

2. Portofoliu   Analiza expunerii surselor documentare 

 Înțelegerea conceptului 

 Documentarea în vederea identificării temei 

3. Aplicarea ISO 

Descrierea bibliografică a 
publicațiilor. 

 Schema descrierii bibliografice principale la autor 
individual. 

 Descrierea documentelor cu un singur autor. 

 Descrierea complimentară. 

 Descrierea principală la titlu. 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 Standarde ISO 

 Portofolii 

  Materiale legislative cu privire la standardizare. 

 Manuale de specialitate 

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. 
 

Denumirea resursei 
 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul 
de 

exemplare 
disponibile 

 

1.  Goian, Natalia. Organizarea informației: Analiza 
documentară: Man. Pentru studenții spec. ” 
Biblioteconomie și asist. Inform.”.-Ch.:CEP USM, 
2005 .-150 p. 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca              5 

2.  Legea cu privire la standardizare: nr.590 – XIII din 
22 septembrie 1995. În Monitorul oficial al 
Republicii Moldova, 1996.- nr.11.-p.7-12. 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 
Colegiul de Arte „Nicolae 
Botgros” 

5 

 
3 

3.  Regneală, Mircea. Standardizarea tehnicilor 
aplicate la informație. În : Informarea 
documentară în teorie și în practică, Fasc. 
A,1996.-nr.2.-p.63-70. 
 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 5 

4.  Reuniunea ISO / Tc 46/SC9.Informare și 
documentare INID, 1994.-vol.2.-nr.2 .-p.79-90. 

 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 3 

5.  SM 1 -0 2003 Principii generale privind Sistemul 
Național de Standardizare. În vigoare din 
01.11.2003. 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 3 
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6.  Standardizarea în domeniul biblioteconomiei, 
informării și documentării. În: Probleme de 
informare și documentare. INID 1993, vol.27 .-
nr.2.-p.81 -87 

 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 3 

7.  Tătărescu, Iulia. Comitetul tehnic de 
standardizare.- Magazin bibliologic,2001 .-nr.4.-
p.30-33 

 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 3 

8.  Tătărescu, Iulia. Standardizarea activității de 
bibliotecă în Republica Moldova .- Magazin 
bibliologic 2009.-nr.3.-p.21-40 

 

CDI „M. Sadoveanu” Soroca 3 

9.  http://www.asro.rd/romana/standard/  internet - 

10.  http://standard.md/public  internet - 

11.  http://www ISO.org internet - 

12.  http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/ 
bibliotecarilor/ document 

internet - 

13.  www.brts.md  Comitetul tehnic nr.2  Internet - 

14.    www. bnrm.md/…/Standardizarea – în 
activitatea – modernă-de…  

Internet - 

 

http://www.asro.rd/romana/standard/
http://standard.md/public
http://www/
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/%20bibliotecarilor/
http://www.bnrm.md/index.php/acces-dedicat/%20bibliotecarilor/
http://www.brts.md/

