
 

Lunarul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului 

 
 

Lunarul Licenţiatului / Masterandului / Doctorandului este o activitate de rezonanţă în 

formarea culturii informaţiei cu participarea studenţilor: ciclul I licenţă, ciclul II masterat, ciclul III 

doctorat de la toate Facultăţile USARB, precum şi profesorii-coordonatori ai temelor de cercetare.  

Pregătirea şi promovarea Lunarului este coordonată cu cadrele didactice fiind stabilit un orar 

cunoscut din timp de profesori şi studenţi (anunţ în grupe, la catedre, prin intermediul paginii web, telefon, 

e-mail personalizat).  

Se promovează anual în lunile februarie-martie. 

Programul LUNARULUI include următoarele activităţi: 

 Expoziţia Achiziţii recente în colecţia BiblioteciiŞtiinţifice USARB; 

 Salonul Editorial Universitaria (Contribuţii ştiinţifico-didactice cu ediţiile anului de referinţă 

ale profesorilor şi colaboratorilor);  

 PRIMO ExLibris - Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM. Autentificare pentru 

studenți și cadre didactice;  

 Ofertele de informare a Paginii web a Bibliotecii;  

 Bazele de date cu acoperire multidisciplinară, serviciile specifice marilor distribuitori la care 

USARB este abonată: (EBSCO, SpringerLink, Web of  Science etc.); 

 Instrumente de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale. 

Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul 

OA, IBN, Zenodo repository), Biblioteca electronică europeană  CEEOL 

 ORA USARB (Arhiva Instituțională digitală ORA USARB). Depozitarea centralizată în 

Acces Deschis a produsului ştiinţifico-didactic al universitarilor bălţeni; 

 Întreabă bibliotecarul - serviciu de bibliotecă pentru utilizatorii aflaţi la distanţă; 

 Etica utilizării informației,  metode de evitare a plagiatului, folosirea unui soft de detectare a 

plagiatului. 

 Factorul de impact. Elemente de scientometrie. Posibilităţi de relevare a citărilor conform 

softu-lui Publish orPerish (Publică ori pieri). Crearea contului în Google Academic   

 Procesul de citare şi prezentare a referinţelor. Softuri personale de adăugare, organizare şi 

citare a referinţelor: Mendeley, EndNote, Zotero. 

 

Coordonatori:   

 

Elena HARCONIŢA, Director  Biblioteca Ştiinţifică USARB,  elena.harconita@mail.ru 

 

Ana NAGHERNEAC,  şef serviciu  Informare şi cercetare bibliografică, 

ana.nagherneac@gmail.com 

 

 

http://www.usarb.md/studii/facultati/
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/ghid_tutorial/LibUniv_catalog_ro.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_1/pagina_web_bibliotecii.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_3/ebsco.pdf
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_3/springerlink.pdf
https://access.webofknowledge.com/
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_1/managementul_datelor.pdf
https://www.ceeol.com/
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/ghid_tutorial/tutorial_ORA-USARB.pdf
http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/servicii/intreab-bibliotecarul
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/bci_tema_4/etica_utilizarii_informatiei.pdf
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