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• Iniţiat în anul 1989, Catalogul electronic include toate documentele achiziţionate în

Bibliotecă din 1989 până în prezent, inclusiv documentele catalogate prin

retroconversie (achiziţionate până în anul 1990), şi numără la etapa actuală peste 434

872 notiţe bibliografice:

• Cărţi 237 884
• Analitice 189 847
• Periodice 3 359

• Resurse audiovizuale 3 782

• Din anul 2006 Catalogul electronic al BŞ USARB este disponibil prin Internet la 

adresa http://libruniv.usarb.md/ şi poate fi accesat atât din localul Bibliotecii cât şi de 

la distanţă. 

Catalogul electronic BŞ USARB

http://libruniv.usarb.md/


Avantajele Catalogului electronic

• Oferă utilizatorilor bibliotecii o singură soluţie pentru descoperirea şi furnizarea 

cărţilor, revistelor, articolelor şi a conţinutului digital aflat local sau la distanţă.

• Este modern. Este stimulativ. Este comod şi operativ.

• Este deschis colaborării – Marcarea cu tag-uri (etichete), ierarhizarea şi adăugarea 

comentariilor, încurajează participarea şi permite utilizatorilor să-şi împărtăşească 

cunoştinţele.

• Este personalizabil – Utilizatorii pot salva rezultatele căutării, pot seta preferinţe şi 

alerte, pot muta sursele depistate în spaţiul personal de cercetare în cadrul Primo (e-raft), 

sau al unui alt produs (EndNot, Mendeley, Zotero).



Pentru a începe cercetarea catalogului, accesaţi pagina web a Bibliotecii

la adresa http://libruniv.usarb.md, apoi selectaţi pictograma , sau

accesaţi catalogul direct la adresa http://primo.libuniv.md .

http://libruniv.usarb.md/
http://primo.libuniv.md/


Identificarea în Catalogul electronic

Pentru a avea acces deplin la resursele şi funcţiile catalogului (rezervarea on-line a documentelor, 

furnizarea informaţiilor) este important de a se identifica.

Accesaţi opţiunea Identificare.

Toţi utilizatorii înregistraţi în bibliotecă se pot conecta la Primo, folosind ca Nume şi Parolă numărul 

permisululi de intrare în Bibliotecă. Selectăm instituţia în care suntem înregistraţi şi tastăm Login.



După sesiune este neapărat de a se deconecta de la sistem pentru evitarea 

erorilor, astfel încât căutările dvs. să rămână private și setările personale să nu fie 

modificate de către altă persoană. Tastaţi Ieşire.



Identificarea în catalog permite: 

• A menţine în dosarul personal atât materialele găsite cât şi solicitările. Puteţi 

salva rezultatele căutărilor şi căutările prelucrate în mapă pentru utilizările viitoare.

• A seta o alertă pentru nevoile personale. Puteţi notifica cererea. În acest caz 

cererea va fi repetată în mod automat atunci când vor fi identificate noi documente ce 

răspund criteriilor de căutare şi veţi primi o informare la adresa de e-mail.

• Acces la resursele externe licenţiate. Biblioteca oferă utilizatorilor resurse 

informaţionale licenţiate. Veţi putea căuta şi prelua documente din aceste resurse 

suplimentare.

• A utiliza serviciile bibliotecii. Convenabil de a utiliza serviciile prestate de 

bibliotecă, de exemplu, a solicita (rezerva) documentul.

• Atribuirea etichetelor şi revizuirea. Puteţi marca documentele alese cu cuvinte 

cheie şi fraze, astfel încât mai târziu să le puteţi găsi cu uşurinţă. În cazul în care 

accesul la eticheta creată de dvs. este deschis, utilizatorii pot vedea informaţia şi a o 

folosi. În plus, aveţi posibilitatea să examinaţi materialele şi să vă împărtăşiţi opiniile 

cu alţii.



Navigarea în Catalogul electronic
Utilizatorii pot efectua căutări în Catalogul electronic al unei Biblioteci universitare 

aparte, sau în cataloagele tuturor instituţiilor partenere simultan.

Selectaţi Toate, pentru 

căutare în cataloagele celor 

7 Biblioteci partenere, în 

Resursele LibUniv şi 

Repozitoriile instituţionale

Selectaţi USARB pentru 

căutare doar în catalogul 

Bibliotecii Ştiinţifice 

USARB



Căutările în Catalogul electronic

Utilizatorii pot folosi o simplă căutare (Simple Search), căutare avansată 

(Advanced Search) sau răsfoi în indexul pe subiecte (Browse Search).



Căutăre simplă
• Pentru a efectua o căutare simplă în catalog introducem în caseta de căutare 

termenul de căutare: titlu, autor, autor şi titlu de publicare, cuvinte-cheie 

(set de cuvinte sau fraze din descrierea bibliografică sau textul 

recunoscut), numele editorului, titlul seriei etc. 



• Evidenţiem în meniu menţiunea ce conţine expresiile de căutare: termenul 

sau sintagma, fraza exactă, începe cu oriunde în înregistrare, ca 

autor/creator, în titlu, Descriere, în subiect, ISBN sau ISSN.

• Tastăm Căutare. 

Concretizarea 

criteriilor de 

căutare. 



Exemplu: Pentru căutarea literaturii la subiectul Personalitate în Catalogul 

electronic BŞ USARB se afişează lista documentelor disponibile în biblioteca 

dată:



În cazul când în urma căutării efectuate rezultatele obţinute sunt în număr 

mai mare de zece documente, apare paginaţia care poate fi răsfoită. 



Rezultatele obţinute pot fi rafinate după:

 colecţie

Exemplu: Sunteţi interesaţi de literatura ce este localizată în USARB – Sala de 

lectură Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Artă. Evidenţiaţi colecţia aleasă. Se 

afişează doar documentele aflate în colecţia dată.

Limitarea rezultatelor după criteriile de căutare



 după limba documentului. 

Exemplu: Doriţi să căutaţi numai literatura în limba franceză. 

Evidenţiaţi, se afişează doar documentele în limba aleasă.



 după data creării documentului. 

Selectaţi anii solicitaţi şi tastaţi Rafinare.



 după subiectul documentului. 

Exemplu: selectaţi subiectul Psihologia personalităţii. 

Se afişează lista:



 după disponibilitatea documentului 

(disponibil în bibliotecă sau Full text online). 

Fiind aleasă opţiunea Full text online se afişează rezultatele:



Acces on-line
În cazul când este indicată disponibilitatea documentului onl-ine, el poate fi 

vizualizat direct în catalog. Tastaţi  Vizualizare on-line, apoi, după dorinţă, 

deschide sursa într-o nouă fereastră .



 Rezultatul căutării poate fi rafinat după tipul de resursă a documentului 

(cărţi, articole, reviste etc.). 

Fiind aleasă opţiunea Cărţi, obţinem lista ce include numai cărţi:



 după autorul/creatorul documentelor.

La solicitarea documentelor semnate de Golu Mihai apare următoarea listă:



Sortarea rezultatelor căutării
Rezultatele obţinute în urma căutării pot fi sortate după: Relevanţă, Cea mai 

nouă dată, Popularitate, Autor şi Titlu.

La alegerea obţiunii sortare după Autor sau Titlu documentele regăsite vor fi aranjate în 

ordinea alfabetică al autorilor şi, respectiv, al titlurilor.



Aplicând forma simplă de căutare puteţi utiliza operatorii logici de conectare AND, OR 

şi NOT .

De exemplu, dacă vreţi să căutaţi după următoarele subiecte:

• Pisici OR Câini - vor fi găsite înregistrările care conţin fie termenul Pisici, fie

termenul Câini ca grup subiect.

• Pisici AND Câini - vor fi găsite numai acele înregistrări care conţin atât termenul

Pisici cât şi termenul Câini ca grup subiect.

• Animale NOT Pisici - vor fi regăsite toate înregistrările conţinând Animale ca grup

subiect cu excepţia celor care conţin Pisici.

Operatorii logici de conectare se scriu numai cu litere majuscule.

Operatorii logici de conectare 



Căutăre simplă

În căutarea simplă pot fi folosite şi unele caractere wildcard (?,*).

• ? - Semnul de întrebare introdus într-un cuvânt care are mai multe forme de 

scriere ne permite să obţinem toate rezultatele posibile. De exmplu, termenul 

Filozofie, în unele surse este scris cu S, în altele cu Z. Pentru a efectua o 

singură căutare se va scrie Filo?ofie şi catalogul va afişa resursele cu acest 

cuvânt scrise şi cu litera S şi cu Z.

• * – Steluţa, dacă doriţi să căutaţi cu mai multe caractere variabile. De exemplu, 

tastaţi copil*, pentru a găsi înregistrări care conţin forme, cum ar fi copil, 

copilărie, copilului etc.



Rezultatele căutării

În căutarea rezultată se afişează toate documentele care se potrivesc criteriilor 

indicate. Fiecare document poate fi însoţit de următoarele informaţii:

• Formatul documentului - carte, articol, revistă, scor (material AV/CD) etc. 

Afişarea unei imagini sau schiţa copertei.



• Titlul - în funcţie de configuraţie: atunci când faceţi clic pe titlu se afişează

informaţia despre document sau resursa on-line.

• Autor, creator, data - autorul, creatorul documentului şi data publicării.



Pictograma (asterisc) - Faceţi clic pe pictograma de lângă titlu pentru a adăuga sau 

şterge informaţia despre document din dosarul personal. 

Asteriscul evidenţiat prin culoare indică faptul că documentul este deja adăugat în 

dosarul personal.

Pictograma punctul - indică disponibilitatea documentului. 

Punctul verde indică faptul că documentul poate fi obţinut într-una din colecţii sau 

din resursele de la distanţă. 

Punctul galben – deseori înseamnă că accesul trebuie verificat.

Coperta cărţii (opţional) este o reprezentare vizuală a cărţii.



Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre un anumit document, puteţi accesa

următoarele opţiuni:

Informaţii despre document

• Solicitare (comandă)

• Locaţii

• Detalii (Descriere 

completă) 

• Recenzii&Etichete (tag)

• Răsfoire virtuală 

(vizualizare online) 



Cererea electronică a unui document este o rezervare din timp a 

documentelor din catalogul electronic al bibliotecii pentru ca acestea să fie 

eliberate la punctele de împrumut. Pot fi solicitate on-line doar documentele 

disponibile în Biblioteca în care sunteţi înregistrat (în caz când sunteţi identificat 

în catalogul electronic şi aveţi permis de intrare în bibliotecă).

Pentru solicitarea online a documentului tastaţi opţiunea Solicitare. În 

fereastra deschisă selectaţi locaţia principală şi categoria articolului (împrumut la 

domiciliu sau în sala de lectură (din sala de lectură documentele nu se 

împrumută la domiciliu), tastaţi Rezervare.



Pentru a vizualiza în detalii lista obţinută vom lucra cu fiecare document

în parte. Localizarea documentului solicitat poate fi identificată accesând opţiunea
Locaţii. În fereastra care se deschide este indicată instituţia şi colecţia care dispune de

această lucrare, cota publicaţiei în cazul când documentul se conţine în mai multe

colecţii.

cota 

publicaţiei 



Descrierea completă a publicaţiei poate fi obţinută, accesând titlul 

documentului, sau opţiunea Detalii.



În drept cu indicaţia disponibilităţii documentului ales este indicată cota 

publicaţiei. În fereastră se va deschide informaţia necesară pentru a solicita documentul 

dat: autorul, titlul, anul de ediţie. Se mai poate obţine informaţia suplimentară privind 

lucrarea care va interesat: editura, formatul, limba, numărul standartizat al cărţii ISBN

(International Standard Book Number) sau numărul standartizat al serialului ISSN 

(International Standard Serial Number). 

informaţia despre document 

cota publicaţiei



Pentru a împrumuta şi a consulta documentul este nevoie de a solicita un 

buletin de cerere care va conţine toată informaţia necesară despre lucrarea 

aleasă. 

El poate fi obţinut prin tipărire sau completat manual.



BULETIN DE CERERE

Permis Nr ……….. 8734........

Numele  …….Roşca Vasile

Cota 

publicaţiei  519.6 / C20

Autor………Capcelea M......

Titlu...Modele şi algoritmi la 

Analiza numerică.: Indicaţii 

metodice.

Anul de

ediţie…2010 Nr.......Vol......

Data şi luna

(pentru ziare)

.........................................

Semnătura........Rosca..............

«14 »……septembrie........2016

Motivul neonorării……………..

Îndeplinirea buletinelor de cerere manual pentru 

diferite tipuri de documente

Buletinul de cerere pentru carte 

include următoarea informaţie: 

cota cărţii, autorul, titlul deplin 

al cărţii, anul de ediţie.

Buletinul de cerere pentru un articol 

din revistă include următoarea 

informaţie: titlul deplin al revistei, 

anul de ediţie, numărul publicaţiei 

şi după dorinţă paginile.

Buletinul de cerere pentru un 

articol din ziar include informaţia: 

titlul ziarului, anul de ediţie, 

data publicaţiei şi după dorinţă 

paginile.



Orice înregistrare din lista rezultatelor căutării poate fi stocată pe raftul 

electronic Primo sau trimisă către alte software-uri de referinţă on-line.



Versiuni

Dacă în colecţia Bibliotecii există documente cu titlu identic, semnate de acelaşi 

autor dar reeditate, în catalog se va afişa o înregistrare, iar în partea dreaptă opţiunea 

Vizualizare versiuni.

Faceţi clic pe opţiunea dată - veţi vedea toate variantele acestei înregistrări.

.



Atribuire/Ştergere etichete
Tastaţi  Recenzii&Etichete (Tag), apoi Etchetele mele, Editare  pentru a marca 

documentele alese cu cuvinte cheie şi fraze, astfel încât mai târziu să le puteţi găsi cu 

uşurinţă. În cazul în care accesul la eticheta creată de dvs. este deschis, utilizatorii pot 

vedea informaţia şi a o folosi. Salvare.



În plus, aveţi posibilitatea să evaluaţi materialele şi să vă împărtăşiţi opiniile cu alţii, 

accesând Postează Review-ul dvs. Completăm şi în cazul acceptării, tastăm Trimite.



Căutare avansată
Căutarea avansată este împărţită în patru câmpuri, cu meniul drop-down (cascadă),

care vă permite să selectaţi expresia de căutare în fiecare casetă de mai jos.



• Căutare în opţiunea oricare înseamnă că cuvântul introdus poate apărea oriunde 

într-o înregistrare bibliografică (titlu, autor, text etc.);

• Cercetarea în titlu va însemna că cuvintele introduse vor fi căutate în toate formele 

de titluri, inclusiv titlul principal, titlul seriei, titlurile paralele, alternative, precum şi prin 

titlurile de pe copertă, pagina de titlu, antet, prima pagină a documentului;

• Căutare după autor/creator - cuvintele introduse vor fi căutate doar printre principalii 

autori ai documentului;

• Căutare după subiect specifică domeniul, tematica literaturii de care aveţi nevoie 

pentru a găsi informaţia solicitată;

• Este posibilitate de a indica şi descrierea, tipul de resursă, formatul;

• Putem accentua următoarele: conţine, este (exact), începe cu.

Conţine este utilizat atunci când o căutare este efectuată pentru o frază (mai mult de 

un termen) şi doriţi să obţineţi cea mai mare coincidenţă cu expresia aleasă.

Începe cu - se utilizează numai în combinaţie cu rubrica în titlu.



Un exemplu de căutare avansată:

Căutăm informaţii despre starea ecologică în RM în sursele ultimilor ani de 

ediţie.



Căutare prin răsfoire
În cazul în care doriţi să se afişeze o selecţie de lucrări ale unui anumit

autor, subiect sau găsi documente similare după titlu sau rafturi, este mai eficient

să se utilizeze căutarea prin răsfoire.



Căutarea după subiect:

Vedeta de subiect este reprezentată de un cuvânt sau un grup de cuvinte, un simbol sau un

grup de simboluri (litere, semne) evidenţiate/stabilite de catalogator în scopul orânduirii lor după un

sistem standard şi constituie puncte de acces la informaţiile cuprinse într-un catalog de bibliotecă.

Vedetele de subiect introduse de către bibliotecari în catalogul electronic reflectă tematica unei

cărţi, unui articol etc.

Să efectuăm cercetări la subiectul Activităţi extracurriculare la obiectul Educaţie pentru

sănătate. După tastarea Răsfoire, este afişată lista vedetelor de subiect, care înserează lucrările

interesate.



Analogic se vor efectua căutări prin răsfoire 

 după autor, 

 titlu, 

 cotă.



Resurse LibUniv

Resurse LibUniv include e-resurse din Primo Central Index (PCI)

şi bazele de date EBSCO.



Primo este deosebit de eficient atunci când este utilizat împreună cu un index de 

căutare centralizat Primo Central Index.

Indicele Central Primo (PCI) este un indice multidisciplinar de materiale 

ştiinţifice, cu mai mult de 500 de milioane de resurse electronice accesibile. 

Oferă:

• Căutarea într-o gamă largă de informaţii din baze de date; 

• Căutarea în reviste cu acces deschis şi arhive, repozitorii instituţionale;

• Căutarea în tipurile de documente integrate, cum ar fi E-book, rapoarte de 

conferinţe, comentarii, etc.

Printr-o singură casetă de căutare, utilizatorii pot vizualiza toate resursele 

bibliotecii, toate resursele regionale şi globale, indexate în Primo Central Index.

Primo prezintă rezultatele într-o listă unică, în care informaţiile sunt sortate dupa 

relevanţă, care permite utilizatorului accesul la documentele de care este interesat.

Primo Central Index

http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoCentral


Biblioteca Ştiinţifică USARB este membru a Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru

Moldova - Electronic Resources for Moldova), un proiect de colaborare interbibliotecară al cărui scop

este asigurarea accesului la o gama larga de reviste electronice din întreagă lume.

Prin acest consorţiu bibliotecile-membre primesc acces la resursele Companiei Editoriale

EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/ - unul dintre cei mai mari furnizori de reviste în

format tradiţional şi electronic care oferă peste 18 200 de reviste, ziare şi buletine de ştiri full-text, peste

2 500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă.



Pentru a avea acces la full-texte pentru a le citi, salva, partaja și imprima, este necesar 

să vă logaţi.

Exemplu de căutare în PCI: 

La căutarea subiectului Educaţie incluzivă în Primo Central Index apar următoarele 

surse:



Inscripţia Full text disponibil ne indică accesul deschis al documentului.

Pentru vizualizare detalii click pe titlu sau Vizualizare online



Pentru a gestiona înregistrările salvate, ele trebuie adăugate pe e-raft, lucru care 

poate fi efectuat  prin evidenţierea pictogramei      . Asteriscul evidenţiat prin culoare 

indică faptul că documentul este adăugat deja în dosarul personal. Dacă doriţi să 

adăugaţi în dosarul electronic o pagină în integral, tastaţi Adaugă pagina în e-raft.

E-raft



Lista lucrărilor solicitate poate fi imprimată sau expediată prin poşta electronică. 

Selectaţi în coş documentele solicitate şi tastaţi Tipărire sau E-mail. 



Puteţi sistematiza informaţiile din e-raft în mape diferite (pe subiecte sau 

domenii). Pentru a crea un fişier tematic nou tastaţi Folder nou şi denumiţi 

mapa nou creată. Tastaţi Salvare.



Pentru a transporta în mapa nou creată unele documente, bifaţi 

informaţiile solicitate şi tastaţi Decupare înregistrări selectate.



Deschideţi mapa dorită şi tastaţi Inserare înregistrări selectate. Informaţia 

selectată apare în mapa solicitată. Astfel puteţi administra informaţiile selectate 

în e-raft.



Orice înregistrare  stocată pe e-raft poate fi salvată şi exportată într-o bază de 

date de gestionare a referinţelor bibliografice. Puteţi scrie un comentariu la sursă.



Puteţi salva  căutările efectuate în Catalogul electronic pentru utilizările viitoare. 

Tastaţi Salvează căutarea, în fereastra deschisă denumiţi cercetarea dată şi tastaţi  

Salvare. Informaţia va putea fi vizualizată în fila Interogări din mapa Contul meu.

Contul meu



Fila Contul meu conţine informaţii despre cărţile împrumutate, cu indicaţia 

termenului şi sălii în care documentul trebuie restituit, diferitor sancţiuni în cazul 

încălcării Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor în 

Biblioteca Ştiinţifică. http://libruniv.usarb.md/servicii/regul.htm

http://libruniv.usarb.md/servicii/regul.htm


Etichete
Cele mai recente şi cele mai populare etichete pot fi vizualizate în opţiunea 

Etichete. Pentru a căuta după o etichetă aleasă, tastaţi Etichete, indicaţi şi tastaţi 

Start. Apare lista documentelor etichetate.



Înregistrarea în Catalogul electronic face posibilă primirea informaţiilor privind 

apariţia noilor documente la căutările efectuate şi a altor alerte prin serviciul RSS -

Really Simple Syndication. RSS feed poate fi activat de pe pagina “Rezultatele 

căutării". Tot ce trebuie este de a avea instalat pe calculator un program pentru a citi 

fluxurile RSS. 
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