
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/




Acum putem găsi toate lucrările USARB într-o singură locaţie. A fost 

deschisă comunitatea Alecu Russo State University of Bălți

în care la moment sunt indexate 90 de lucrări. 

COMUNITĂŢI

https://zenodo.org/communities/libruniv_usarb/?page=1&size=20

https://zenodo.org/communities/libruniv_usarb/?page=1&size=20


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

https://www.ceeol.com/

https://www.ceeol.com/


C.E.E.O.L. - este o bază 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. Revistele acoperă întreg spectrul social, politic și cultural, 
și sunt publicate de prestigioase instituții academice şi culturale. 

Numărul revistelor din România indexate în această bază în
prezent este de 320de titluri. 

Reviste USARB indexate în C.E.E.O.L :

Confluenţe Bibliologice

Artă şi Educaţie Artistică



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 sînt 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/

