
Un PORTAL este un site cu mai multe domene

informationale, precum: noutăţi, forum, meteo, resurse 

pe categorii, etc.

Un site este destinat informării vizitatorului despre ceva

anumit. 

Exemplu: http://libruniv.usarb.md
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PORTALURI

http://libruniv.usarb.md/


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 828.730 teze de cercetare cu acces deschis
la 619 universități din 28 de țări europene

•

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

O bibliotecă digitală (denumită și virtuală sau electronică) este

un tip de bibliotecă în care sunt adunate diverse materiale în

format digital. Acestea pot fi texte, materiale vizuale, audio sau

video, fiind stocate în format electronic.

/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C4%83
https://ise.md/biblioteca-virtuala/


BIBLIOTECA DIGITALĂ

http://tinread.usarb.md:8888/jspui/

http://tinread.usarb.md:8888/jspui/


https://ise.md/biblioteca-virtuala

Biblioteca Digitală a Institutului

de Ştiinţe ale Educaţiei

Biblioteca Naţională Digitală Moldavica oferă

pentru prima dată acces integrat la moştenirea

culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri

vechi şi rare, alte documente patrimoniale.

Biblioteca Naţională

Digitală Moldavica

http://www.moldavica.bnrm.md/despre.html

https://ise.md/biblioteca-virtuala
http://www.moldavica.bnrm.md/despre.html


World Digital Library (WDL)

https://www.wdl.org/en/
Biblioteca Digitală

Mondială pune la dispozitie

gratuit, pune la dispoziţia

utilizatorilor gratuit şi în

format multilingv, mii de cărţi, 

documente şi fotografii din 

diferite ţări cuprinzând

cultura din întreaga lume. 

WDL oferă posibilitatea a 

descoperi şi studia comorile

culturale din întreaga lume

pe un singur site. 

http://www.wdl.org/en/
https://www.wdl.org/en/


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



ELIBRARY.RU - INDICI DE PERFORMANŢĂ

Reviste incluse (numere) 59 311

Numărul revistelor indexate în РИНЦ 6 289

Reviste cu text integral 10 181

Reviste în acces deschis 4 999

Cantitatea numerelor revistelor 1 542 765

Cantitatea articolelor din culegeri 3 093 434

din ele cu text integral 619 708

Articole incluse 24 843 274

Utilizatori înregistraţi 1 742 130

Instituţii înregistrate: 12 874

Total autori 814 872

din ei publicaţi în ultimii 5 ani 448 383

din ei înregistraţi în Science Index: 432 340



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


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.



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/


Instrumente de securizare on-line

Dată fiind creșterea interesului utilizatorilor pentru accesarea diverselor site-uri de pe care 

aleg să se documenteze, să facă cumpărături sau să acceseze diferite servicii, este necesar

mai întâi de toate să verificăm aceste pagini. 

Un instrument util de verificare a unui site este Scamadviser www.scamadviser.com, care 

oferă informații despre siguranța site-ului, anul și locul creării acestuia.



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.



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

un cuvînt web vizual animat.

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

italiană, germană, franceză.

http://www.lexipedia.com/



diffen.com

Instrument pentru comparații



SYMBALOO, o pagină de start în browser

Dacă preferaţi să vă apară site-urile preferate într-un Speed Dial (apelare rapidă) 

Symbaloo, este serviciul web care este capabil să ne ofere o altfel de pagina de start.



PASUL I PASUL II

PASUL III

PASUL IV



Platforma cere înregistrarea utilizatorului. Pentru aceasta accesăm Login din colțul dreapta sus

https://wordart.com



Logarea se poate face prin 
intermediul Facebook, Google, Twitter, sau 

direct indicând în celulele rezervate 
numele de e-mail și parola.

Pentru crearea unui nouraș de cuvinte

accesăm CREATE NOW



Pentru a alege forma nourașului

facem clic pe Shapes. 

Avem mai multe categorii

de nourași.



INTERNETUL ASCUNS



Termenul de Deep Web
se referă la o parte din
conţinutul internetului, care
nu poate fi accesată de
aceste motoarele de căutare
obișnuite

DEEP WEB –
INTERNETUL ASCUNS



Internetul ascuns reprezintă între 80% din întregul Internet. Și
20% din el „vizibil”

Pentru a accesa Internetul „invizibil” se folosesc software
speciale, cum este TOR (The Onion Router).

A apărut în armata SUA care căuta să comunice cu cei de peste
graniță, fără a fi detectați însă infractorii profită de această rețea
ascunsă pentru a-și desfășura activitatea, droguri, armament,
terrorism.



Există un motor de căutare similar cu Google, Grams 

care este disponibil doar utilizatorilor browserului Tor. 

Wikipedia ascunsă (Hidden Wiki) este un agregator de siteuri 

grupate pe domenii.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hidden_Wiki




Reflecţie finală

Fiecare din voi scrieţi pe foaie 2 noţiuni noi care le-aţi aflat 

astăzi. Fiecare le aranjează pe masă.

TEHNICA CARTELEI


