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Rezumatul etapei  a II-a 

In aceasta etapa, in esenta, se stabilesc principalele categorii de informatii, se fac 

inventare in cadrul fiecarei categorii, pe baza documentatiei de referinta elaborata la 

etapa anterioara si urmand metodologii specifice pentru aceasta. Nici categoriile 

enumerate si nici inventarele propuse in cadrul fiecarei categorii nu sunt definitive, 

deoarece aceste aspecte vor continua sa fie abordate, sub diferite aspecte, in cadrul 

etapelor urmatoare ale lucrarii. 

Astfel, Raportul de cercetare  prezinta, dupa cap. Generalitati (pg.4-10), aspecte 

teoretice si practice legate de informatia de e-content ce se va elabora in cadrul 

proiectului. Astfel: 

Un paragraf intreg 2.1 (pg.10-19) este alocat pentru clarificarea continutului unor 

termeni, la fiecare dintre definitiile facute fiind subliniat (cu rosu) ceea ce este mai 

potrivit cu cadrul lucrarii, daca definitia are acceptiuni generale ori multiple si, de 

asemenea, acolo unde s-a considerat necesar s-au facut si comentariile considerate 

pertinente. 

In paragraful urmator 2.2 (pg.19-22) se prezinta principalele ghiduri , conventii si 

standarde care reglementeaza inregistrarile in arhive electronice, in mare parte baza de 

date asociata aplicatiei din proiect va fi si o arhiva electronica. Acest lucru se bazeaza pe 

faptul ca patrimoniul cultural este elementul esential al cuprinsului lucrarii si al 

functionarii aplicatiei spre realizarea scopului principal urmarit si ca acest patrimoniu 

este si cel mai reglementat din punct de vedere al arhivarii digitale. Se mentioneaza ca 

data fiind diversitatea patrimoniului cultural si modelele multiple/diverse de digitizare si 

inregistrare, nu exista o standardizare omogena si nici impuneri universale. Sunt 

acceptate unele Norme drept standardizari, desi se cunoaste care este deosebirea dintre 

norme si standarde. Mai mult, experienta practica, dar si unele aspecte teoretice, de 



ontologie, nu conduc neaparat la o intelegere uniforma a lucrurilor, nici macar acolo unde 

s-a convenit sa se aplice acele norme. 

Odata lamurite aceste chestiuni se trece in cap.3. (pg. 22-195) la elaborarea Rapoartelor 

privind inventarele cu categorii de informatii semnificative. Fara o categorisire 

riguros stiintifica, aceste Rapoarte, in numar de cinci, sunt: 

- Raportul 3.1. care se refera direct la o persoana (personalitate) individuala (peste 500 

de nume de persoane, in acest stadiu de elaborare a proiectului)  ori colectiva 

(colectivitati-peste 210 in prezent) 

- Raportul 3.2. care se refera la locurile (peste 360 de denumiri de locuri) acoperite de 

studiu 

- Raportul 3.3. care se refera la spatializarea temporara (peste 120 de perioade si peste 

105 evenimente) 

- Raportul 3.4. care se refera la rezultatul activitatii oamenilor (peste 50 monumente 

istorice) 

- Raportul 3.5. care se refera la monumente ale naturii (peste 20 ) 

Doua dintre aceste Rapoarte ( 3.1 si 3.3) cuprind cate doua inventare de informatii 

semnificative, fiecare inventar avand mai multe subinventare de specific. Aceste 

Rapoarte incluse in Raportul general de activitate al acestei faze nu au caracteristici de 

documente de sine statatoare, individualizate, decat prin Inventarele realizate sub 

forma de tabele. 

Lucrarea are si un capitol de concluzii si propuneri (pg.196) concluzia principala fiind 

ca lucrarea raspunde cerintelor etapei si o propunere de continuare conform graficului de 

realizare, eventual cu intarzierea datorata subfinantarii (practic nefinantarii)  din 2009, 

precum si o Bibliografie (pg. 197-198) cuprinzand 22 de titluri. Numeroase alte referinte 

bibliografice mai sunt date in Inventare, pe ultima coloana a tabelelor. 

 


