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RESURSE

INTERNET

DIRECTOARE

PORTALURI

MOTOARE DE

CĂUTARE

REPOZITORII

Pentru a simplifica căutările care circulă pe internet au apărut motoarele de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale,

etc.

REGĂSIREA INFORMAȚIILOR PE INTERNET



BASE http://www.base-search.net/

Motor de căutare care oferă accesul liber la 
resurse web academice. 

BASE este operat de Biblioteca Universității din 
Bielefeld, Germania.

În comparație cu motoarele de căutare comerciale, 
BASE are următoarele caracteristici:

Sunt selectate cele mai relevante resurse 

Sunt incluse numai documentele care respectă 
cerinţele specifice de calitate

http://www.base-search.net/


DIRECTORII

un director web este un catalog de site-uri

pagini web organizate pe diverse subiecte;  

sunt axate pe site-uri de calitate.



http://www.doabooks.org/
DOAB: Director de cărți în
acces deschis.

Directoriul este deschis
pentru toți editorii care
publică cărți academice,
recenzate în Acces Deschis.
DOAB prezintă utilizatorilor
3275 de peer-review carti
academice.

http://www.doabooks.org/


Directoriul de reviste în Acces 

Deschis (DOAJ)

A fost lansat în 2003 la Universitatea din

Lund, Suedia, cu 300 de reviste cu acces

deschis și astăzi conține cca 9186 de

reviste academice din 130 de ţări cu acces

liber care acoperă toate domeniile științei,

tehnologiei, medicină, științe sociale și

umaniste.

https://doaj.org

Directoriul „OAJI” – Open Academic Journals Index

http://oaji.netEste o bază de date a revistelor științifice

full-text cu acces deschis. 

Fondator – Centrul rețelei internaționale

pentru cercetare fundamentală și aplicată, 

Federația Rusă.

Republica Moldova are 15

reviste înregistrate în OAJI

https://doaj.org/
http://oaji.net/


DART Europa 
http://www.dart-europe.eu

Portalul DART Europa este un consorțiu de biblioteci care lucrează

împreună pentru a îmbunătăți accesul global la tezele de cercetare

europene. E-Teze oferă accesul la 603 917 teze de cercetare cu acces

deschis la 580 universități din 28 de țări europene.

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


Zenodo este derivat din Zenodotus, primul bibliotecar 

al Bibliotecii antice din Alexandria.

Zenodo este  un serviciu simplu și inovator, care le permite cercetătorilor, 

oamenilor de știință, de a încărca, partaja, păstra și a prezenta rezultatele

cercetării multidisciplinare (date și publicații).

https://zenodo.org

https://zenodo.org/


Facilităţi: 

 Generarea automată a

identificatorului DOI (digital

object identifier) identificarea în mod

unic a unui document electronic

 Atribuirea licenţei Creative

Commons

 Partajare

 Export

 schimb de date de cercetare în

toată Europa

 Acceptă documente din toate

domeniile științei



Arhiva electronică instituţională -

ORA (Open Research Archive) USARB 

Este o arhivă electonică instituţională a documentelor ştiinţifice, 

educaţionale, de reglementare elaborate de către cadrele 

didactice şi bibliotecarii USARB.

Arhiva electronică  instituţională a fost iniţiată în anul 2013 de 

către bibliotecarii universitari bălţeni.

Adresa on-line a Arhivei ORA – USARB -

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


Comunitatea 1

1
1

În interior materialele sînt plasate în subcolecţii

conform tipului documentului: articole, anale,

anuare, conferinţe, colocvii, dicţionare,

monografii, publicaţii didactice şi metodice,

bibliografii, cataloage, ghiduri,tutoriale etc.



Ce caută motorul de căutare al arhivei electronice instituţionale?

Cuvântul/cuvintele incluse în caseta de căutare vor fi căutate în câmpurile:

titlu, autor, subiect.



DUPĂ TITLU
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DUPĂ  AUTOR 



DUPĂ ANUL DE PUBLICARE

1
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DUPĂ SUBIECT ŞI CUVINTE CHEIE

1
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Instrumentul Bibliometric Național

https://ibn.idsi.md

Instrumentul Bibliometric Național reprezintă o BIBLIOTECĂ

ELECTRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ în care sunt stocate, clasificate şi măsurate

date cu caracter public privind contribuţiile ştiinţifice ale tuturor

cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Posibilităţi:

 Căutarea informațiilor (căutare simplă)

 Afișarea listei publicațiilor unui autor

 Numărul 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/

