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COMPETENȚĂ DIGITALĂ 

 

 

 

RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI  PRIVIND COMPETENŢELE CHEIE DIN PERSPECTIVA 

ÎNVĂȚĂRII PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI (2006/962/EC)  

 

 Competență digitală a fost recunoscută ca fiind una dintre cele opt 

competențe de bază pentru învățarea de-a lungul vieții.  
 

 Competența digitală implică utilizarea sigură și critică a Tehnologiilor 

Societății Informaționale (Information Society Technology (IST)) pentru 

muncă, timpul liber și comunicare.  

Competența digitală este transpusă asupra competențelor de bază din 

domeniul TIC și include abilitățile de utilizare a calculatoarelor 

pentru a prelua, stoca, produce, evalua și partaja informații, precum și 

a comunica și participa în rețele de colaborare prin intermediul 

Internetului. 



 
 

INIȚIATIVE EUROPENE 
 

 
• În anul 2013 Comisia Europeană a elaborat Cadrul European de 

Competențe Digitale pentru cetățeni, cunoscut sub numele de DigComp, 
un instrument de autoevaluare, propus pentru a introduce o viziune 
comună despre ceea ce reprezintă actual competențe digitale și cum trebuie 
acestea să fie evaluate. 

• Cadrul DigComp a fost dezvoltat de către Centrul Comun de Cercetare 
(CCC) al Comisiei Europene în baza unui proiect științific bazat pe 
consultarea și contribuția activă a mai multor părți interesate, în total au 
fost implicați peste 120 de experți. 

• Actualizat în anul 2016 DigComp a devenit o referință pentru dezvoltarea 
și planificarea strategică a inițiativelor de competență digitală la nivel 
european pentru mai multe țări. 

• Cadrul DigComp identifică 21 de arii de competențe incluse în cinci 
domenii-cheie, care descrie ce înseamnă să fii priceput digital. Cetățenii 
trebuie să aibă competențe în fiecare dintre aceste domenii în scopul de a 
atinge obiectivele legate de locul de muncă, de angajare, de învățare, 
petrecere a timpului liber și participare în viața socială.  

 

 

 

 

 



COMPETENȚELE DIGITALE 
(CONCEPTUL DIGCOMP) 

Domeniul IT   

 

Setul de competențe digitale   

 

Alfabetizarea informațională / 

managementul informațional 

  

 navigarea, căutarea și filtrarea datelor, 

informațiilor și conținuturilor digitale 

  evaluarea datelor, informațiilor și conținuturilor 

digitale 

 gestionarea datelor, informațiilor și 

conținuturilor digitale 

Comunicare și colaborare   

 

 interacțiunea prin intermediul tehnologiilor 

digitale 

 partajarea prin intermediul tehnologiilor digitale 

 angajarea în domeniul cetățeniei prin 

intermediul tehnologiilor digitale 

 colaborarea prin intermediul tehnologiilor 

digitale 

 respectarea etichetei de rețea 

 gestionarea identității digitale 



Crearea de conținut 

digital   

 

 dezvoltarea conținutului digital 

 integrarea și re-elaborarea conținutului 

digital 

 drepturile de autor și licențe 

 programare 

Siguranța / securitatea 
  

 

 dispozitive de protecție 

 protejarea datelor personale și a vieții private 

 protejarea sănătății și bunăstării 

 protejarea mediului înconjurător 

Rezolvarea de probleme 

  

 

 soluționarea problemelor tehnice 

 identificarea nevoilor și a cerințelor 

tehnologice 

 utilizarea creativă a tehnologiilor digitale 

 identificarea lacunelor referitor la 

competențele digitale 



COMPETENȚĂ DIGITALĂ 

 

 

 

 

Cunoștințe Abilități Atitudini Strategii și valori 

CONTRIBUIE  

Utilizarea 

tehnologiilor 

și media 

digitală  

Realizarea 

sarcinilor 

Rezolvarea 

problemelor 
Comunicare 

Gestionarea 

informațiilor 
Colaborare 

Creare și 

partajare de 

conținut 

FORMAREA ABILITĂȚILOR ȘI CAPACITATEA DE A IMPLEMENTA UN 

ANUMIT SET DE INSTRUMENTE ȘI / SAU APLICAȚII 

RANIERI, M. Dezvoltarea competenţelor digitale : (ghidul profesorului) 



FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR DIGITALE 

Biblioteca Științifică UPSC oferă utilizatorilor programe 
educaționale în domeniul culturii informației, care presupune mai 
multe etape (pe grupuri de utilizatori), organizând sesiuni 
educaționale formale și non-formale, având ca scop, formarea și 
dezvoltarea competențelor digitale (competențe de accesare a 
informației, de regăsire a informației și utilizarea etică a acesteia 
etc.).  

La etapa inițială,  instruirea privind formarea și dezvoltarea 
competențelor digitale se organizează cu studenții anului 1 în 
cadrul cursului Cultura informației. Tehnologii informaționale. 
Modulul Cultura informației, orientat spre însușirea cunoștințelor 
și deprinderilor în utilizarea și integrarea informațiilor; formarea 
deprinderilor de selectare, utilizare și evaluare a surselor de 
informare și documentare; implementarea deprinderilor de muncă 
intelectuală (elaborare referințe; tehnici de lectură etc.).  

 

 

 

 



MODULUL CULTURA INFORMAȚIEI 

În cadrul cursului respectiv, se formează și se dezvoltă 
următoarele competențe: 

• cunoașterea instrumentelor de informare;  

• utilizarea catalogului electronic;  

• identificarea bibliografică a documentelor;  

• selectarea și evaluarea informației;  

• prezentarea referințelor bibliografice și citarea surselor;  

• cunoașterea etapelor de elaborare a unui studiu individual 
științific și didactic;  

• capacități de utilizare a bazelor de date, portalurilor 
informaționale, arhivelor electronice etc. 

 

 

 

 



CONTEAZĂ MODUL ÎN CARE DESCHIDEM CUNOAȘTEREA: 

CONSTRUIREA ECHITĂȚII STRUCTURALE  

Formarea 

abilităţilor de 

căutare a 

documentelor 

digitale în Primo 

Central Index 

(Catalogul 

PRIMO) 

WEBINAR 

 

 

Repozitoriul UPSC 

– modalitate de 

acces şi cunoaştere 

a ştiinţei 

educaţionale 

 

WEBINAR 

Crearea și 

utilizarea 

profilului ORCID 

pentru 

gestionarea 

identității 

cercetătorului 

 

WEBINAR 

Google Scholar în 

ajutorul 

cercetătorului 

științific 

 

WEBINAR 

46 27 28 31 

27 octombrie 28 octombrie  29 octombrie 26 octombrie 

 

25-29 octombrie 2021  SĂPTĂMÂNA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE    



SĂPTĂMÂNA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE  



ÎN AJUTORUL MASTERANDULUI  Resurse informaționale în sprijinul 

instruirii și cercetării 

În perioada 12 noiembrie – 8 decembrie 2021 

Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă” a realizat 16 INSTRUIRI 

ONLINE în cadrul programelor de masterat, la 

care au participat 321 masteranzi. 

- Catalogul electronic online (Platforma 

PRIMO): modalități și posibilități de 

utilizare; 

- Repozitoriul  Instituțional DIR – SPU: 

structură  și conținut; 

- Biblioteca Electronică (acces local) 

– suport suplimentar pentru studii și 

cercetare. 



BIBLIOTECA -ȘCOALA 

DOCTORALĂ 

13 aprilie 2022  

„STILURI DE CITARE A 

SURSELOR DE INFORMARE . 

PREZENTAREA 

REFERINȚELOR”. Webinar  

15 aprilie 2022 

UTILIZAREA SOFTULUI ZOTERO 

PENTRU GESTIUNEA 

REFERINȚELOR BIBLIOGRAFICE. 

Webinar 

Subiecte abordate:  

✓ Caracteristici Zotero  

✓ Instalare Zotero. Setarea 

preferințelor  

✓ Organizarea bibliotecii în Zotero  

✓ Colectarea înregistrărilor 

✓ Abonarea la fluxuri RSS 

✓ Căutarea simplă și avansată  

✓ Adăugarea stilurilor de citare  

✓ Crearea listelor bibliografice  

✓ Generarea rapoartelor  

✓ Utilizare Zotero în MS Word  

✓ Utilizare plugin-uri Zotero  

✓ Biblioteca online. Sincronizarea 

datelor. Colaborarea cu utilizatorii 

Zotero 

88 

79 



AVANTAJELE INSTRUIRII  

• Programele educaţionale destinate masteranzilor, 
doctoranzilor, cadrelor didactice se realizează prin 
orgainzarea  workshop-urilor, training-urilor, webinarelor, 
altor forme de instruire,  orientate spre crearea abilităţilor de 
regăsire a informaţiei necesare în procesul de cercetare şi 
scriere academică, utilizarea platformelor şi resurselor 
informaţionale disponibile în mediul online academic. 

• Sesiunile de instruire pentru tote grupurile de utilizatori sunt 
susţinute prin tutoriale şi ghiduiri, prezentări, mostre 
disponibile pe pagina web a bibliotecii. 

•  Întreg procesul de instruire şi formare este corelat cu 
obţinerea rezultatului final: abilitatea de a utiliza, a accesa, a 
filtra, a evalua, a crea, a programa și a împărtăși conținuturi 
digitale, toate acestea formând conţinutul competenţei 
digitale. 

 

 

 

 



ROLUL BIBLIOTECII ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR 
DIGITALE  

• În scopul identificării rolului bibliotecii în formarea 
competenţelor digitale ale utilizatorilor şi studierii 
necesităţilor informaţionale în noul context informaţional, a 
fost defăşurat sondajul „Utilizarea serviciilor şi resurselor 
informaţionale” . 

• Sondajul a fost realizat în perioada 10 mai – 10 iunie 2022. 

• La sondaj au participat 125 utilizatori: 

 

 

 

 



Cele mai relevante surse de informare în căutarea informației 
necesare pentru studii și cercetare 

 

 

 

 

 



Modalități de căutare a informației  în catalogul electronic  

 

 

 

 

 



Dificultăți întâmpinate în regăsirea  informației  în catalogul 
electronic 



Cunoașterea Repozitoriului Instituțional Digital și 
modalitățior de căutare în el 

 

 

 

 



 Accesarea / utilizarea resurselor educaționale din  
Repozitoriul instituțional 

 

 

 

 



Ajutorul bibliotecarului în procesul căutării informației 

 

 

 

 



Beneficii obținute în urma utilizării serviciilor și 
produselor oferite de bibliotecă 

 

 

 

 



CONCLUZII  

• Au fost obţinute informaţii veridice asupra nivelului de competenţe 
digitale ale utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice UPSC, identificate 
problemele şi formulate propuneri pentru perfecţionarea 
programelor educaţionale ale utilizatorilor. 

• Competențele digitale ale utilizatorilor sunt formate și dezvoltate 
pentru utilizarea resurselor / instrumentelor informaționale ale 
bibliotecii. Competențele digitale determina succesul în procesul 
educațional și de cercetare, facilitează noi performanțe academice 
și profesionale.   

• Formarea competenţelor digitale a utilizatorilor reprezintă în sine 
un proces important, dar şi complicat, care mereu necesită a fi 
actualizat şi adaptat la cerinţele şi necesităţile informaţionale ale 
utilizatorilor, care, în ultimul timp, migrează tot mai mult către 
informaţia în format electronic, accesibilă oricând în afara spaţiului 
fizic al bibliotecii. 

• Se conturează necesitatea de dezvoltare a noilor servicii digitale: 
dezvoltarea arhivei digitale instituţionale (DIR-SPU), livrarea 
electronică de documente, servicii de referințe și asistență de la 
distanță etc., dar şi formarea continuă a personalului de specialitate 
din biblioteca universitară. 
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MULȚUMESC ! 
 

escherlet@gmail.com 

ala.susarenco@gmail.com 
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