
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.

• Documente științifice: peste 9 milioane

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

• Acces la articole 5 698 219, înainte ca acestea să apară în varianta print 

(OnLine First )

• Capitole: 3 630 540

• Ediţii de referinţă: 495 587

• Protocoale: 41 896

• Access la peste 4 000 de cărţi în format electronic,

cele apărute în anii 2015-2016

Baza de date se accesează de pe pagina web a BŞ 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.

https://link.springer.com
/

https://link.springer.com/
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Răsfoire după colecţii tematice /disciplini

Clic pe tema aleasă, se vizualizează pagina cu rezultatele căutate
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galben (Include Preview -

Оnly content - Includeţi numai 
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Vizualizarea sau descărcarea articolelor
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Căutare avansată

toate cuvintele

fraza exactă

cel puțin unul dintre cuvinte

conține titlul

în cazul în care este autor / editor

Afişarea datei de publicare a documentului



Exersarea practică

Exerciţiul 1
Efectuaţi o căutare simplă

1. Găsiţi subiectul Moldova University

2. Utilizaţi operatori Booleeni Moldova and University

3. Găsiţi Moldova University

4. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview - Оnly content - Includeţi numai 

previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text

5. Rafinarea căutării – selectaţi lucrări după tip conţinut (articole, capitole, cărţi, reviste, ediţii de 

referinţă, protocoale), discipline, subdiscipline, limbă

6. Selectaţi data publicării - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în  2016 în cîmpul  Date 

Published

7. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi nerelevante

8. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele sociale 



Utilizaţi răsfoire după colecţii /disciplini

1. În discipline – deschideţi colecţia Economics - Găsiţi lucrări la tema (cuvînt cheie)

employment Moldova

2. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview Оnly content - Includeţi numai 

previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text

3. Rafinarea căutării – selectaţi lucrări după tip conţinut (articole, capitole, cărţi, reviste, 

ediţii de referinţă, protocoale), discipline, subdiscipline, limbă

4. Selectaţi data publicării - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în  2016 în cîmpul  

Date Published

5. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi nerelevante

6. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele sociale 

Exerciţiu 2 



Exerciţiul 3

1. În Discipline- Deschide colecţia Engineering - subcolecţia Civil Engineering - Găsiţi

lucrările - introduce Moldova

2. Scoateţi eticheta de pe cîmpul galben (Include Preview - Оnly content - Includeţi numai 

previzualizare conţinut), pentru a vedea lucrările full-text

3. Rafinarea căutării – Selectare dată - Introduceţi intervalul de date din 2014 pînă în  2016

în cîmpul Date Published

4. Evaluaţi rezultatele căutării după numărul documentelor relevante şi nerelevante

5. Vizualizaţi sau descărcaţi articole – HTML, PDF, trimiteţi în reţele sociale 



Advanced search - Căutare avansată

1. În rîndul “with all of the words” (toate cuvintele) introduceţi - drinking water monitoring

2. În rîndul “where the title contains” (conține titlul) introduceţi - drinking water

3. Selectaţi dată - Introduceţi intervalul de date din 2012 pînă în  2016 în cîmpul “Show documents 

published” (Afişarea datei de publicare a documentului)

4. Efectuaţi o căutare simplă drinking water monitoring. 

5. Selectaţi dată - Introduceţi intervalul de date din 2010 pînă în 2016 în cîmpul “Date Published”

6. Apreciaţi rezultatele Căutării avansate şi căutării simple după numărul documentelor relevante şi 

nerelevante. 

Exerciţiul 4 


