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Module 4. Information Literacy and Research Skills
T R A I N I N G



NECESITĂŢILE DE INFORMARE

De ce citim? De ce ne informăm?

 Pentru a ţine pasul cu tot ce este nou

 Pentru a găsi nişte răspunsuri la întrebări precise

 Pentru a umple nişte lacune în cunoaştere

Mai important decât a avea o informaţie este să ştii unde s-o găsesti

(Samuel Johnson)



1) Biblioteca personală / Internetul (motoare de 

căutare, reţele sociale, directoare, portaluri)

2) Consultarea bibliotecarului specialist

3) Consultarea bibliotecilor, a centrelor

specializate în stocarea şi distribuirea

informaţiei

4) Consultarea individuală a bazelor de date

SURSELE DE INFORMARE 



O lume „saturată” de informaţie

• la nivel global dispozitivele mobile au depăsit numărul populaţiei

• 50% din utilizatori îşi verifică e-mailul înainte de culcare

• 70%  dorm cu telefonul alături

• numarul contactelor on-line (mai ales prin reţelele sociale) se dublează o data la 9 luni

• Ne aflăm în medie 5.30 ore on-line

• 2,7 miliarde locuitori au acces la Internet

„Ceea ce informaţia consumă este evident: consumă atenţia celor care o utilizează” 

Herbert Simon, Nobel pentru Economie 1978

EXPLOZIA INFORMAŢIONALĂ





World Wide Web

Instrumente de căutare

Motoare de căutare Căutare Avansată

Instrumente de căutare vizuală

Evaluarea calității informațiilor webDark web

MOOCs 

Resurse educaționale deschise

Open education resources

Open Access

Directoare

Reţele sociale

OpenAIRE

DOAJ

OAJI

DOAB



• Termenul „informatica" a apărut în Franţa la începutul anilor '60 a secolului trecut prin
juxtapunerea a două cuvinte: information automatique (informatique - informatică), ceea ce
înseamnă „prelucrarea automată (fără participarea nemijlocită a omului) a informaţiei„

• Ce este Internet-ul? Internetul, o reţea mondială care cuprinde o vastă colecţie de informaţii şi
resurse disponibile prin intermediul calculatorului, a început printr-un proiect al Agenţiei de
Proiecte de Cercetare Avansată a Departamentului Apărării al SUA la sfîrşitul anilor 60 ai secolului
XX.

• WWW-ul a apărut în luna martie a anului 1989. Tim Berners Lee de la Laboratorul European de
Fizica particulelor din Geneva (CERN). WWW înseamnă „ţesătură răspândită în întreaga lume” -
„pânza de păianjen” este formată dintr-o colecţie de documente specifice acestui serviciu,
conectate logic între ele, denumite hipertexte.

DATE INFORMATIVE

Web-ul conține cel puțin 4,49 

miliarde de pagini
(20 noiembrie, 2017).

http://www.worldwidewebsize.com/



World Wide WEB

https://thoughtsofakind.wordpress.com/2011/05/28/things-of-interest-the-world-wide-web/

A accesa informațiile de pe Web este

ușor; găsirea informațiilor veridice

este mai dificilă.

Atunci când căutaţi informații de 

calitate e necesar să accesați un 

serviciu care oferă un material  de 

calitate în domeniul care vă

intereseaza. 



RESURSE

INTERNET

DIRECTOARE

REPOZITORII

MOTOARE DE CĂUTARE REŢELE SOCIALE

REGĂSIREA INFORMAȚIILOR PE INTERNET

Pentru a simplifica căutările care circulă pe internet au apărut motoarele de căutare, portaluri, directoare, reţele

sociale, etc.

PORTALURI

BAZE DE DATE



MOTOARE DE CĂUTARE



CARE ESTE CEL MAI BUN MOTOR DE CĂUTARE ?

Dacă dorim să facem o căutare

detaliată, trebuie să ne familiarizăm cu

mai multe motoare de căutare

Motor de căutare - un sistem care

indexează un număr foarte mare de alte

pagini web, şi care stochează titlul, cuvinte

cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor

web într-o bază de date.

Motoarele de căutare au fost concepute

astfel încât să-i ajute pe utilizatorii de

Internet în căutarea de informaţii şi resurse.

Pentru a avea acces la o serie de motoare de căutare accesăm http://www.20search.com/

http://www.20search.com/


Faceţi Click pe un motor de

căutare din listă, scrieţi

cuvântul de căutare, după

care tastăm Search

Rezultatele se vor deschide

într-o fereastră nouă.

Dacă nu găsim ceea ce dorim,

închidem fereastra de

rezultate, şi tastăm pe un alt

motor de căutare.



Facem click pe Settings

Căutarea 

documentelor în 

Advance Search 

on Google





Scriem cuvântul cheie căutat

Selectăm formatatul

dorit PDF, PPT, tastăm

Enter.



BASE - Bielefeld Academic Search Engine

http://www.base-search.net/

BASE este unul din cele mai voluminoase motoare de căutare din 
lume, în special pentru resursele web academice.

BASE este operat de Biblioteca Universității din Bielefeld, 
Germania.

În comparație cu motoarele de căutare, BASE are următoarele
caracteristici:

Sunt selectate cele mai relevante resurse 

Sunt incluse numai documentele care respectă cerinţele specifice 
de calitate

http://www.base-search.net/


CiteSeerX: http://citeseerx.ist.psu.edu

Motor de căutare a documentelor ştiinţifice

Scop 
îmbunătățirea

diseminării

literaturii științifice

ce oferă

disponibilitate în 

accesarea 

cunoștințelor 

științifice și 

academice.

http://citeseerx.ist.psu.edu/


DIRECTORII

Un director web este un catalog de site-uri.

pagini web organizate pe diverse subiecte;

pagini web care permit: citire/descărcare de cărţi; audiere

muzică;

sunt axate pe site-uri de calitate.



MOOCs Directory http://www.moocs.co/

este un director masiv de Cursuri deschise on-line (MOOCs)

DOAB: Director de cărți în acces deschis.

DOAB prezintă utilizatorilor 9798 de cărți academice de la

241 editori.

http://www.doabooks.org/

http://www.moocs.co/
http://www.doabooks.org/


Directoriul de reviste în Acces Deschis (DOAJ)

A fost lansat în 2003 la Universitatea din

Lund, și conține cca 10 419 de reviste

academice, 2,603,185 din 121 de ţări cu

acces liber care acoperă toate domeniile

științei, tehnologiei, medicină, științe sociale și

umaniste.

https://doaj.org

Directoriul „OAJI” – Open Academic Journals Index

http://oaji.net

Este o bază de date a revistelor

științifice full-text cu acces deschis.

Republica Moldova are 19 reviste înregistrate în
OAJI

https://doaj.org/
http://oaji.net/


Republica Moldova are 19 reviste înregistrate în OAJI:

 Limbaj si context

 Glotodidactica

 Biannual Journal of Applied Linguistics

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte ale educatiei

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte umanistice

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte Exacte si Economice

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte Sociale

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte reale si ale naturii

 Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial Ecological Chemistry

http://oaji.net/journal-detail.html?number=941
http://oaji.net/journal-detail.html?number=940
http://oaji.net/journal-detail.html?number=940
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2056
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2055
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2054
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2053
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2052
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930


Un PORTAL sunt site-uri web cu o structură şi o 

coplexitate mai mare care poate oferi o gamă largă de 

servicii, ce includ o mare varietate de conţinuturi şi link-

uri către alte site-uri.

PORTALURI



Portalul 

Portalul PRIMO - asigură

căutarea informaţiei

concomitent

în 7 cataloage ale

bibliotecilor universitare

partenere în proiect,

precum şi un șir de

resurse externe precum:

EBSCO, SpringerLink,

Primo este un

instrument modern de

regăsire a informaţiei, care

permite utilizatorilor accesul

dintr-un singur punct la o

multitudine de resurse

informaţionale.

Accesând platforma Primo

obțineți rapid informații

relevante și de calitate.



Este o platformă deschisă

www.e-scoala.ro Secțiunile principale sunt: lecții virtuale,

referate online, dicţionare lectură & texte.



www.didactic.ro

Este un portal educațional ce conține materiale didactice

specifice învățământului preuniversitar.

http://www.didactic.ro/


DART Europa http://www.dart-europe.eu

Portalul DART Europa E-Teze oferă accesul la 735.373 teze de cercetare cu acces deschis
la 611 universități din 28 de țări europene

http://www.dart-europe.eu/


Nici un motor de 

căutare nu 

acoperă întregul

web

Este important de a utiliza diverse motoare de căutare,

deoarece nu toate motoarele conţin 

acelaşi tipuri de documente.



oSkope: un motor de căutare care permite utilizatorului să caute imagini și elemente multimedia 

găsite pe diverse servicii, cum ar fi Amazon, Flickr, Yahoo, sau YouTube;

http://www.oskope.com/



 Lexipedia este o rețea semantică on-line și prezintă cuvintele cu relațiile lor semantice afișate într-

un cuvânt web vizual animat.

 Lexipedia conține o versiune extinsă și sprijină șase limbi; engleză, olandeză, limbile spaniolă

italiană, germană, franceză.

http://www.lexipedia.com/





REŢELE SOCIALE

Reţelele sociale on-line 
este întâlnirea în spaţiul
virtual a persoanelor care 

de obicei împărtăşesc
interese comune.

Într-un timp relativ scurt
cele mai mari reţele au 

atins sute de milioane de 
utilizatori şi continuă să se 

dezvolte. (Facebook, 
Google+, Ok, etc.)



Cele mai accesate reţele în lume

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/

Popular Social Media Sites 2017



Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

http://libruniv.usarb.md/) are profil deschis în 8 rețele de socializare: Facebook,

Twitter, Flickr, YouTube, Linkedin, Pinterest, Google+; OK

Pe parcursul a şase luni a anului 2017 pe rețele au fost plasate 1146 de

informații utile pentru studenți și cadre didactice despre evenimentele care au avut

loc în Biblioteca Științifică USARB, accesări 105 062.

Biblioteca Ştiinţifică USARB în reţele

http://libruniv.usarb.md/




BIBLIOTECI DESCHISE / PLATFORME INFORMAŢIONALE

https://ru.scribd.com

https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba

http://www.slideshare.net/libruniv

http://ru.calameo.com/accounts/1133349

https://openlibrary.org/people/librunivusb

https://ru.scribd.com/
https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
http://www.slideshare.net/libruniv
http://ru.calameo.com/accounts/1133349
https://openlibrary.org/people/librunivusb


OPEN LIBRARY - este o bibliotecă deschisă înregistrarea este gratuită. Oferă

acces la 1,7 milioane de versiuni scanate ale cărţilor;

Calameo - este un serviciu pentru crearea instantanee a publicaţiilor interactive

pe internet;

ISSUU - este un web site interesant unde îţi poţi încărca fişierele PDF şi

documente Word pentru a le publica. Este o platformă pentru publicaţii online

(gratuite) în special reviste;

Scribd - Cititorii nu mai trebuie să descarce documentele pentru a le putea citi,

ele se deschid automat, într-o fereastră din pagina de pe Scribd deschisă în

browser;

Slideshare - oferă spaţii pentru conţinuturi on-line: articole, comunicări ştiinţifice,

publicaţii, rapoarte, bibliografii etc.



Datele de cercetare

Managementul datelor

înseamnă toate procesele

necesare pentru a gestiona

toate activitătile pe toata

durata ciclului de cercetare.
. 

Managementul datelor de cercetare:



Dezvoltarea unei Infrastructuri pentru Accesul Deschis în Europa -

OpenAIRE, un proiect european care este continuat prin OpenAIREplus

https://www.openaire.eu/



MISIUNE

Platforma de coordonare pentru

infrastructura electronică a cunoştinţelor

umane din Europa. 



Driver Driver II OpenAIRE OpenAIREplus OpenAIRE2020

• Construcţia 
retelei

• Primele 
ghiduri

• Agregator

• Reţea 
extinsă

• Publicări 
extinse

• FP7 OA pilot

• Construcţia 
retelei NOAD

• Producerea
platformei de 
calitate

• Primul studio al 
seturilor datelor 
OA

• FP7 OA pilot

• Consolidare reţelei 
NOAD

• Platforma 
orientată pe 
serviciu

• Linkuri la date

• Introdus TDM

• Primul studiu

• Directivele H2020 OA

• NOADs pt. 
managementul datelor

• Servicii extinse pentru
inter-relationare

• FP7 pilot post grant

• Internationalizare -
COAR

• Alte studii jurifice

2005 2007 2009 2012 2015

Scurt istoric



Accesul deschis este…

Accesul Deschis (Open Access) este accesul digital, on-line, 

gratuit la literatură, fără restricţii privind drepturile de autor şi 

de acordare a licenţelor

Calea Verde (Green Road) –

Depozite digitale instituţionale şi 

tematice

Calea de Aur(Golden Road) -

reviste electronice    

cu acces deschis



Calea Verde (Green Road) 

– Depozite digitale 

instituţionale şi tematice

Arhiva electronică instituţională -

ORA (Open Research Archive) USARB 

Este o arhivă electonică instituţională a documentelor ştiinţifice,

educaţionale, de reglementare elaborate de către cadrele didactice şi

bibliotecarii USARB,

Arhiva electronică instituţională a fost iniţiată în anul 2013 de către

bibliotecarii universitari bălţeni. Adresa on-line a Arhivei ORA – USARB



Comunitatea 1

4
3

În interior materialele sunt clasate în subcolecţii conform 

tipului documentului: articole, anale, anuare, conferinţe, 

colocvii, dicţionare, monografii, bibliografii, etc.



Ce caută motorul de căutare al arhivei electronice

instituţionale?

Cuvântul/cuvintele scrise în caseta de căutare vor fi căutate în

câmpurile: titlu, autor, subiect.



4
5

DUPĂ  AUTOR 



DUPĂ TITLU

1
4



DUPĂ ANUL DE PUBLICARE

1
5



DUPĂ SUBIECT ŞI CUVINTE CHEIE

1
6



Repozitorii Instituționale din R. Moldova:
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

• IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh (Institutional Repository in Medical Sciences)

• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti

• ORA USARB (Open Research Archive Balti „Alecu Russo” State University)

• Academia de Studii Economice a Moldovei

• IREK – ASEM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

• Universitatea de Stat din Moldova

• IR-MSU (Institutional Repository of Moldova State University)

• Universitatea Tehnică a Moldovei

• Institutional Repository of Technical University University of Moldova

• Universitatea Agrară de Stat din Moldova

• IRAS SAUM (Institutional Repository in Agricultural Sciences)

• Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

• DIR – SPU (Digital Institutional Repository)

http://library.usmf.md:8080/jspui
http://dspace.usarb.md:8080/jspui
http://irek.ase.md/
http://dspace.usm.md:8080/xmlui
http://repository.utm.md/
http://dspace.uasm.md:8080/
http://dspace.upsc.md:8080/xmlui


Repozitoriul ZENODO 



ZENODO
https://zenodo.org

Zenodo este derivat de la Zenodotus, primul bibliotecar al Bibliotecii antice din Alexandria.

Zenodo este un serviciu simplu și inovator, care le permite cercetătorilor, oamenilor de

știință, de a partaja, păstra și a prezenta rezultatele cercetării multidisciplinare (date și

publicații), care nu fac parte din arhivele instituționale .

https://zenodo.org/


Zenodo a fost lansat în mai 2013 și actualizat în septembrie în 2016.

Zenodo este un depozit de date de cercetare European,

deschis de către Consiliul European și pune la dispoziție

cercetări și conținuturi educaționale și informaționale.

Proiectul European este finanțat de CERN și Comisia

Europeană prin intermediul OpenAIRE.

https://zenodo.org

Zenodo este derivat din Zenodotus, primul bibliotecar al Bibliotecii antice din 

Alexandria.

Zenodo salută încărcarea datelor de cercetare de la orice persoană,

instituție, comunitate științifică sau de cercetare și permite cercetătorilor,

oamenilor de știință, să se împărtășească cu rezultatele cercetării.



Conferințe, rapoarte, 

afișe

Sample text

Sample text

Orce tipuri de fișiere:

Ce putem noi încărca în 

repozitoriul ZENODO?

Cărți, aricole

Brevete, teze

Prezentări, imagini, 

video 

Un utilizator înregistrat poate încărca unul sau mai multe fișiere.

Documentul este etichetat cu unele metadate simple și este apoi

publicat în Zenodo, atribuindu-se DOI (Identificatori Digital Object).



Prin exercitarea drepturilor

licențiate (definite mai jos),

acceptați și sunteți de acord să

respectați termenii și condițiile

oferite de Creative Commons

Licența

O licență este un document care specifică ce poți și ce

nu poți să faci cu o creație.



Sunteți liberi să: copiați, distribuiți materialul în orice format,

adapta, transforma materialul pentru orice scop, chiar și

comercial.
Sunteți liberi să: copiați, distribuiți materialul,

transformaţi materialul pentru orice scop, chiar și

comercial, doar că trebuie să distribuiți contribuțiile

dumneavoastră sub aceeași licență ca și originalul

Sunteți liberi să: copiați, distribuiți materialul în orice

format, adapta și transforma. Nu puteți utiliza

materialul în scopuri comerciale.

Sunteți liberi să: copiați, adapta, transforma materialul,

dar nu se permite să-l distribuiți.

Nu puteți utiliza materialul în scopuri

comerciale. Materialul modificat nu e permis

să-l distribuiți.

Licențe oferite de ZENODO

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/




Ce oferă ZENODO?

 1 GIGAOCTET DE SPAȚIU LIBER

 ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR ESTE MAI SIMPLĂ, DATORITA 

INTEGRĂRII SALE CU DROPBOX

 ATRIBUIE IDENTIFICATORI DE OBIECT DIGITALE (DOI), PENTRU A 

IDENTIFICA ÎN MOD UNIC UN DOCUMENT ELECTRONIC

 ACCEPTĂ DOCUMENTE DIN TOATE DOMENIILE ȘTIINȚEI

 OFERĂ LICENȚE CREATIVE COMMONS 

 PARTAJARE

 EXPORT 

 ADUNĂ REZULTATELE CERCETĂRII ÎNTR-O SINGURĂ LOCAȚIE

 SCHIMB DE DATE DE CERCETARE ÎN TOATĂ EUROPA



Calea de Aur(Golden Road) -reviste 

electronice    

cu acces deschis

• Registrul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ, Directory of Open Access Journal)

• Creat în 2002

Revistele cu Acces Deschis

https://doaj.org

https://doaj.org/


Revistele cu Acces Deschis din Republica Moldova

• 2009 - Computer Science Journal of Moldova (435 de articole)

• 2011 - Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 

Matematica (229 de articole)

• 2012 - Limbaj şi context (107 de articole), 

• Glotodidactica (41 de articole) şi Problemele Energeticii Regionale 

(196 de articole)

• 2013 - Economie şi Sociologie (130 de articole)



Central and Eastern European Online Library
(C.E.E.O.L.)

https://www.ceeol.com/

https://www.ceeol.com/


Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) este o baza de 

date internaţională care oferă acces la publicații academice și culturale din 

domeniu socio-umanist din țările Europei Centrale și de Est. 

Peste 600 de editori au încredinţat CEEOL reviste şi cărţi electronice de 

calitate. În prezent C.E.E.O.L oferă acces la 1560 publicații periodice, peste

350 000 de articole în format full text PDF, care se actualizează zilnic. 

Din luna aprilie anul 2017 Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost înregistrată în 

baza de date CEEOL  cu statut de editor fapt ce-i permite să indexeze în această 

bază revistele ştiinţifice publicate de USARB. La moment au fost indexate două 

titluri de reviste Confluenţe Bibliologice şi Artă şi Educaţie Artistică.



Pentru a putea descărca  articole  în  format  full  text  PDF este  necesar  să  vă  logaţi



CĂUTAREA  SIMPLĂ



CĂUTARE AVANSATĂ





Indicii:
1. Instrument modern de regăsire a informaţiei care

asigură căutarea concomitent în 7 cataloage;

2. Repozitoriu de date de cercetare European;

3. Portal de E-Teze care oferă accesul la 735.373 teze

de cercetare cu acces deschis la 611 universități din

28 de țări europene;

4. Cel mai voluminos motor de căutare din lume pentru

resursele web academice;

5. Bază de date cu acoperire multidisciplinară ce conţine

informaţii cu full texte din diverse domenii;

6. Cel care îşi pierde foarte mult timp pe internet

devine…;

7. Una din cele mai accesate reţele sociale în lume 

este...;

8. Revistă din Republica Moldova înregistrată în

directoriul de reviste în acces deschis DOAJ

Acordaţi maxim 5 minute pentru rezolvarea Rebus-ului;

echipa care termină prima sau care are cele mai multe

soluţii corecte câştigă.

REBUS





eLIBRARY.RU - cea mai mare bibliotecă digitală a publicațiilor științifice din Rusia 

cu capacități extinse de căutare a informației

https://elibrary.ru/

eLIBRARY.RU

7 900 reviste 
ştiințifice

1 000 000 
utilizatori

7 000 000
articole full-
text anual

https://elibrary.ru/


BIBLIOTECAR
librarius

LOGAREA ÎN eLIBRARY.ru



Republica Moldova este prezentă cu 56 titluri de reviste.

Cea mai reprezintativă cantitate a numerelor plasate în eLIBRARY.ru revine

revistelor: Электронная обработка материалов - (125), Stratum plus:

Archaeology and Cultural Anthropology - (70), Ştiinţa agricolă - (22)

http://eom.phys.asm.md/ru/

https://www.e-

anthropology.com/English/default.as

px http://www.uasm.md/ru/zhurnal-

agrarnaja-nauka

http://eom.phys.asm.md/ru/
https://www.e-anthropology.com/English/default.aspx
http://www.uasm.md/ru/zhurnal-agrarnaja-nauka


Instituţiile din RM



Posibilitățile de căutare în platforma ELIBRARY.RU:

• titlul revistei – cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori,

inclusiv factorul de impact al acesteia;

• organizaţie – fiind disponibilă informaţia despre lista publicaţiilor

organizaţiei şi lista articolelor care le citează;

• autor – cu posibilitatea selectării după tematică, numărul de publicaţii,

de citări etc. La fiecare autor se poate vedea lista deplină a lucrărilor

și lista articolelor care îl citează;

• titlul articolului

• rubrică tematică, cuvânt cheie.



Autor Cant. publicaţiilor Numărul citărilor în

IRCŞ (РИНЦ)

Vizualizări:

Gagim I 3 1 94

Moglan DIANA 16 21 351

Capcelea V 1 8

Morari M. 4 19

Ţaulean M 5 96

Suslenco A. 7 86

Sirota E 8 4 97

Topală P. 9 12 29

Boincean 13 21 241

Autori USARB

Gagim Ion - Rector, dr hab. în pedagogie, prof. univ.

Boincean Boris –dr. hab., prof. univ.



Instrumentul Bibliometric Național

https://ibn.idsi.md

Instrumentul Bibliometric Național reprezintă o BIBLIOTECĂ ELECTRONICĂ

ŞTIINŢIFICĂ în care sînt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter public

privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din

Republica Moldova.

Posibilităţi:

 Posibilitate de căutare a informațiilor (căutare simplă)

 Afișarea listei publicațiilor unui autor

 Număr de vizualizări a informației despre articol (titlu, autori, rezumat, cuvinte-

cheie)

 Top 3 articole vizualizate (articolele cu cel mai mare număr de vizualizări)

https://ibn.idsi.md/


Blogul OA
Promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova

http://www.openaccessmap.org/list

Dezvoltarea Accesul Deschis la nivel global Repository Maps

http://maps.repository66.org

Republica Moldova

Resurse despre OA

Reviste online din RM Politici şi strategii

Blogul oferă informaţii despre:

http://www.openaccessmap.org/list
http://maps.repository66.org/


Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt orice tip de 
materiale educaționale care se află în domeniul public 

sau care au fost introduse cu o licență deschisă. 



EXEMPLE DE RESURSE EDUCAŢIONALE

OER, MOOC

OER (Open Educational Resources)

OER sunt resurse educationale

disponibile gratuit, unde accentul este pus

pe licenta de tip “open” pentru copiere,

editare, distribuire şi utilizare.

MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSES)

Un sistem deschis, gratuit, care oferă

posibilitatea interactiunii student-

profesor.
http://mooc.org

https://www.oercommons.org

http://mooc.org/
https://www.oercommons.org/


Comunicarea holografică - Holoportation

Comunicarea holografică permite unui grup de oameni echipaţi cu HoloLens şi

câteva camere specializate să comunice de parca ar fi in aceeaţi încăpere.

Comunicarea și interacțiunea cu utilizatorii la distanță devin la fel de naturale

precum comunicarea față în față.

. https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0

La moment nu 

este  disponibil 

publicului larg

https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0


Pagina Web a Bibliotecii Ştiinţifice a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Biblioteca Ştiinţifică a fost conectată la Internet în anul 2001 în urma 

implementării Proiectului „Extinderea accesului la informaţie”, susţinut de 

Fundaţia SOROS, prin intermediul căruia au intrat în Bibliotecă 4 PC, un server 

performant şi s-a produs conectarea la INTERNET (15 posturi de lucru). 

Drept urmare a conectării la Internet, în martie 2001, a fost lansată şi 

prima versiune a paginii Web a Bibliotecii. În 2017 pagina Web a Bibliotecii a fost 

relansată într-o versiune nouă: http://libruniv.usarb.md, care mereu este pasibilă 

schimbărilor, inclusiv în acest a fost lansată o altă versiune a paginii. 

http://libruniv.usarb.md/


PAGINA WEB. A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE

http://libruniv.usarb.md

http://libruniv.usb.md/


PREZENTAREA BIBLIOTECII



Baze de date cu acoperire multidisciplinară 

BAZE DE DATE - Sisteme a căror concepţie este de a gestiona datele şi al căror scop este de a 

înregistra şi stoca informaţia.





EBSCOhost este un serviciu de referinţe online accesibil prin

Internet, ce oferă acces la o colecţie de baze de date.

Aceste baze de date au un conţinut academic multidisciplinar, 

specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic şi cuprind

articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full text), cărţi, 

referinţe citaţii, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de caz, 

imagini şi hărţi.

Biblioteca Ştiinţifică USARB , prin abonamentul făcut la EBSCOHost, oferă acces la 

bazele de date:
 Academic Search Premier

 Business Source Premier

 MasterFILE Premier

 Research Starters – Sociology

 Research Starters – Business

 Research Starters – Education

 ERIC

 GreenFILE

 Library, Information Science & Technology Abstracts

 Newspaper Source

 Regional Business News







Limba în care este disponibilă interfaţa poate fi schimbată, în 
funcţie de preferinţele, pentru această opţiune se alege limba 

dorită din câmpul „Language”

Language



Criterii de căutare 

După titlul 
articolului

După titlul 
publicaţiei 
periodice

După 
domenii

După 
rădăcina 

cuvântului 
introdus 

Cu ajutorul 
operatorilor 

logici

Anul apariţiei 
ziarului, 
revistei

După număr



Translatorul automat efectuază traducerea în
peste 30 de limbi

Traducere format 

HTML



SpringerLink

Este una din cele mai utilizate resurse electronice de 

documentare ştiinţifică, cu acoperire multidisciplinară şi

unul din liderii mondiali în ceea ce priveşte serviciile online 

pentru cărţi şi reviste. 

Conţine informaţii cu full texte din diverse domenii: 

arhitectură şi design, astronomie, ştiinţe biomedicale, 

business şi management, chimie, pedologie, geografie, 

inginerie, mediul ambiant, drept, matematică.

Peste 2 000 de reviste, din care 1 493 de titluri sunt cotate ISI

Access la peste 4 000 de cărţi în format electronic,

SpringerLink



Baza de date se accesează de pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice -
pictograma din dreapta paginii: http://libruniv.usarb.md, de la orice calculator
conectat la reţeaua Universităţii, pentru că accesul se realizează pe baza de IP,
fără întroducerea unei parole.

SpringerLink

http://libruniv.usarb.md/


Pagina de pornire

Căutare/vizualizare după tip 

de document: Reviste,

articole/Cărţi,capitole/Serii/Prot

ocoale/Lucrări de referinţă

Căutare/răsfoire colecţii 

tematice, disciplini,  

subdisciplini

Căutare simplă- după 

cuvinte cheie, autor, titlu, 

număr ediţie/volum

Advanced search -

Căutare avansată



Blogul Bibliotecii Ştiinţifice 
al Universităţii de Stat A. Russo

http://librunivusarb.blogspot.com/




