
Raport de activitate pentru anul 2019 

COMITETUL TEHNIC CT 1 

„Biblioteconomie. Informare. Documentare” 

 

 

1 Domeniu de activitate: obiectivul activității CT 1 constă în traducerea si discutarea standardelor 

internaționale din domeniul biblioteconomiei și înaintarea propunerii de aprobare către ISM, dar și 

examinarea standardelor depășite sau conflictuale și înaintarea propunerii de anulare. 

 

2. Număr de standarde examinate/revizuite: 

 

Standarde moldovenești 
originale 

elaborate Nu au fost elaborate standardele moldovenești în 
domeniu. 

supuse examinării 
periodice 

    S-au examinat: 

1.   Standarde Internaționale de Descriere 

bibliografică  (ISBD) International    Standard    

Bibliographic    Description, versiunea adoptata de 

IFLA în an. 2011. 

2. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила. 

3, Descriere bibliographică  Internațională 

Standardizată. Ediție unificată aprobată de 

IFLA.Varianta română tradusă de Biblioteca 

Națională a Romaniei, 2019. 

S-a  propus : de a elabora un standard 
moldovenesc  pentru descrierea bibliografică în 
baza ISBD . 

Proiectele standardelor europene (EN) examinate  
 

 Nu au fost examinate  

Proiectele standardelor internaţionale (ISO) 
examinate și aprobate ca standard moldovenesc.  

ISO 5127:2018 Informationa and documentation. 
Fundation and vocabulary 
 

Proiectele standardelor internaţionale (ISO) 
traduse: 
 S-a tradus 70% din standard. 

Traducerea în limba română a ISO 5127:2018 
Informationa and documentation. Fundation and 
vocabulary 
SM ISO5127:2018Informare şi documentare. 
Elemente de bază și vocabular 
 

Examinarea informației din Buletinul de 
Standardizare al ISM referitoare la standardele 
naţionale, europene, internaţionale şi interstatale în 
domeniul informare și documentare 

S-a actualizat listat standardelor în domeniul 
Informare și documentare în conformitate cu 
Buletinul de Standardizare ISM , ed. 2019. Accesat: 
https://brts.md/wp-content/uploads/2019/03/Lista-
standardelor-2019.pdf  

 

3. Număr şedinţe desfăşurate în anul current - 1 

 

1.Pe parcursul anului 2019 a fost organizată o ședință  a CT 1. 

2. Prioritate în anul 2019 a fost aprobarea ca standard moldovenesc ISO 5127:2018 Informationa and 
documentation. Fundation and vocabulary și crearea grupului de lucru pentru traducerea lui în limba 
română. 
 

Procesele-verbale se anexează la raport  

 

Președinte CT 1         Elena Bordian 

Secretar CT 1          Gheorhge  Gangura 

https://brts.md/wp-content/uploads/2019/03/Lista-standardelor-2019.pdf
https://brts.md/wp-content/uploads/2019/03/Lista-standardelor-2019.pdf


 

 


