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Cultura informației-
considerente generale 

 

 

Cultura Informației la 
locul de muncă 

Cultura Informației 
pentru antreprenori 

Nevoia de informații 
pentru antreprenori 
• Rolul bibliotecilor 

• Agențiile de standarde 

• Brevete de invenție 
• Un test scurt de verificare a cunoștințelor   

http://kahoot.it 

CUPRINS 
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http://kahoot.it/


Cultura informației 

Accesarea informaţiilor - utilizatorul trebuie să 
acceseze raţional şi eficient informaţia. 

Evaluarea informaţiilor - utilizatorul trebuie să 
evalueze critic şi competent informaţia: 

Utilizarea informațiilor - utilizatorul trebuie 
utilizeze în mod corect şi creativ informaţia.  

Angela Repanovici_Scoala de 
vara_Tulcea_iunie 17 

3 



Strategii de cercetare 
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Sursele de informare 

Angela Repanovici_Scoala de 
vara_Tulcea_iunie 17 

5 



Resurse informaționale 
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Revizuirea literaturii 

http://www.phdontrack.net/review-and-discover/ 
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BAZE DE DATE 
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TIPURI DE RESURSE INTERNET 
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Google vs OPAC, Baze de date 

http://www.flickr.com/photos/ennuiislife/3450743002/ 

Google  
• Familiar și ușor de folosit 
• Găsim prea multă informație 
• Rezultate rapide 
• Acces de la orice computer 
• Acces la anumite cărți și reviste 
• Destinat să vândă lucruri 
• Caută rezultatele sponsorizate 
• Caută informații în toate sursele 
• Se plătește pentru informația academică 

 
 
 

OPAC , Baze de date 
 
• Ușor de folosit 
• Conține mai mult informație academică 
• Rezultate rapide 
• Acces de la orice calculator 
• Caută rezultatele după relevanță 
• Resurse de calitate 
• Acces gratuit la text complet 
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Evaluarea informației științifice 

• ISBN/ISSN 

• DOI 

• Peer review 

• Factor de impact 

• Index Hirsh 
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a plagia = A-şi însuşi, a copia 
operele etc. cuiva, prezentându-le 

drept creaţii personale; a comite un 
furt literar, artistic sau ştiinţific 

plagiat = opera literară, artistică sau 
ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral 

sau parţial) şi prezentată drept 
creaţie personală.(DEX,1998) 

Plagiatul reprezintă însușirea ideilor, 
metodelor, procedurilor, 

tehnologiilor, rezultatelor sau 
textelor unei alte persoane, 

indiferent de calea prin care acestea 
au fost obținute, prezentându-le 

drept creație proprie.[1] 

Cuvântul „plagiat“ vine din 
latinescul „plagium“, care se traduce 
prin „a vinde altora sclavi furați sau 

care nu aparțin vânzătorului“. 
Termenul și-a păstrat până acum 

sensul originar, pentru că el este, din 
punct de vedere semantic, sinonim 

cu furt. 

A PLAGIA, PLAGIAT        
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Furt


Formare 
inițială 

Master 

Doctorat 
Pe tot 

parcursul 
vieții 
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Locul de 
muncă 

Nevoile 
angajatorilor 

Angajarea 
membrilor echipei 
în procesul de 
cercetare 

Regăsirea 
informației 
folosind formate 
variate 

Găsirea modelelor 
și realizarea 
conexiunilor 

Căutând adânc în 
rezervorul 
informațiilor 

https://ecurrent.fit.edu/blog/campus/informat
ion-literacy-is-an-essential-skill-in-the-
workplace/ 
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Chaudhry, A.S. and Al-Mahmud, S. (2015) ‘Information literacy at work’, The 
Electronic Library, 33(4), pp. 760–772. doi: 10.1108/el-04-2014-0063. 
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Startup, Spinoff 
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http://www.startups.ro/analize/finantare-pentru-start-up-uri-si-spin-off-uri-inovative 



Ce este antreprenorul   

Termenul de antreprenor are două sensuri în limba română: 

– cel de persoana fizică sau juridică care se obligă, pe baza unor clauze și 
condiții contractuale, sa execute diferite lucrări (industriale, de construcții 
etc.) in beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume 
de dinainte convenite.  

• Pentru acest sens putem folosi si termenul de contractor. 

– cel de agent economic reprezentativ în economia de piața care adopta un 
comportament de esența activă și inovatoare, specific sistemelor 
economice bazate pe concurență, risc si inițiativa privată.  

• In aceasta accepțiune, antreprenorul este sinonim cu întreprinzătorul 
adică antreprenoriatul ca acțiune inovatoare ca motor al dezvoltării 
economice solide. 
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Tipuri de informații necesare 
antreprenorilor 

 

• Studii de planificarea afacerilor pentru antreprenori; 

 

• Procese de orientare de piață și de scanare a mediului; 

 

• Demonstrarea unei mai bune performanțe și ca 
rezultat al firmelor cu o mai bună înțelegere a 
clienților, concurenților și mediului, pentru acestea 
este mai puțin probabil să eșueze. 



Tipuri de informații  colectate sau folosite în 
mod curent de către antreprenori: 

Planificarea afacerilor - surse 
generale 

Nevoile clientului 

Studii de piață, inclusiv informații 
despre concurenți, furnizori, 

dimensiunea pieței, cota de piață 

Exemple de marketing, opțiuni de 
distribuție, comparabile 

Surse de finanțare 

• Produsele  concurenților 
strategia și cota de piață 

• Criterii demografice de 
piata 

• Date financiare 

• Cercetare de proprietate 
intelectuală, brevete, mărci 
comerciale 
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Bibliotecile pot și joacă un rol în 
integrarea surselor de informare 

aplicabile și a educației în 
programa universitară. 

Contribuțiile noastre merg 
dincolo de punerea resurselor 

disponibile și accesibile. 

Impactul nostru poate fi simțit 
prin alinierea cu facultatea și 

promovarea competenței 
informaționale. 

DISCUȚII 

ROLUL 
BIBLIOTECILOR 
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Q1: Care este statutul Dvs. pe piața 
muncii? 

• Answered: 66    Skipped: 0 
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Q3: Care este nivelul postului ocupat? 

• Answered: 62    Skipped: 4 
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Q4: Ce tip de informații aveți nevoie la 
locul de muncă? 

• Answered: 63    Skipped: 3 
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Q7: Universitatea a creat cadrul pentru 
dezvoltarea gândirii critice în analiza 

informației? 
• Answered: 65    Skipped: 1 
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Q8: Universitatea v-a pus la dispoziție informații privind sursele de finanțare 

pentru a vă dezvolta propria afacere sau a aplica pentru finanțare în diferite proiecte? 

• Answered: 64    Skipped: 2 

33 



Q9: Vă rog sa răspundeți la întrebările de mai jos, unde 
1 =cel mai puțin, 5 =cel mai mult 

• Answered: 66    Skipped: 0 
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Q10: Cine ar fi în opinia Dvs. 
principalul responsabil de formarea 

competențelor profesionale? 
• Answered: 66    Skipped: 0 
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Q11: Aveți intenția de a profesa în 
viitor în altă țară? 

• Answered: 66    Skipped: 0 
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Q12: Sunteți masterand la: 

• Answered: 65    Skipped: 1 
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Q13: Genul Dvs.: 

• Answered: 66    Skipped: 0 
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Q14: Vârsta Dvs.: 

• Answered: 66    Skipped: 0 
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GO ON YOUR LAPTOP OR SMART PHONE AT  
HTTPS://KAHOOT.IT 
 
 
 
 

A SHORT QUIZ 
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https://kahoot.it/


 

 

Mulțumesc pentru atenție! 
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