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INDICATORI 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



POSIBILITĂȚILE DE CĂUTARE 

ÎN PLATFORMA eLIBRARY.ru

• 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 revistei – cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori, inclusiv

factorul de impact al acesteia;

• titlul articolului

• rubrică tematică, cuvânt cheie.
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LOGAREA ÎN eLIBRARY.ru



ÎNREGISTRAREA ÎN eLIBRARY.RU
Înregistrarea în eLIBRARY.ru ne oferă posibilitatea evaluării activităţii ştiinţifice a fiecărui

autor în parte, plasării informaţiei despre cercetătorii instituţiei și efectuării statisticilor citărilor,

a factorului de impact al revistelor în care se publică cadrele universitare.
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ANALIZA ACTIVITĂȚII DE PUBLICARE A USARB 



RAPORTUL STATISTIC



REVISTE USARB
Speech and Context International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science/ 

Limbaj şi context - 2 ediţii cu 2 publicaţii

Fizica si tehnica: Procese, modele, experimente - 1 ediţie cu 2 publicaţii


