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Studentul va fi capabil:

 Să însuşească cunoştinţe şi deprinderi de orientare în fluxul informaţional;

 Să utilizeze eficient Internetul (motoarele de căutare, portaluri, directoare, rețele sociale,

etc.) pentru cercetări bibliografice tematice;

 Să cunoască facilităţile oferite de pagina Web a Bibliotecii: http://libruniv.usarb.md/;

 Să soluţioneze independent oricare problemă, prin accesarea, prelucrarea, stocarea şi

transmiterea informaţiei.

 Să-și formeze un stil de gîndire adecvat cerinţelor societăţii informaționale contemporane,

exprimat prin capacitatea de abordare informațională, de analiză a mediului informaţional şi

de elaborare a unor sisteme informationale alternative;

 Să cunoască resursele LibUniv (baze de date, repozitorii, resurse de la distanţă)

 Să cunoască strategiile de căutare în Zenodo repository, Repozitoriul ORA USARB, reviste

în Open Access, DOAJ, Open Academic Journals Index;

 Să evalueze informaţia critic şi competent;

 Să utilizeze informaţia în mod corect şi creativ.

Finalităţile cursului

http://libruniv.usarb.md/


NECESITĂŢILE DE INFORMARE

De ce citim? De ce ne informăm?

 Pentru a ţine pasul cu tot ce este nou

 Pentru a găsi nişte răspunsuri la întrebări precise

 Pentru a umple nişte lacune în cunoaştere



PENTRU A NE FORMA DEPRINDERI ŞI 
CUNOŞTINŢE NECESARE PE 
ÎNTREAGA DURATĂ A VIEŢII

• Un om informat valoreaza cît doi

• Mai important decît a avea o informaţie este să ştii

unde s-o găsesti (Samuel Johnson)

• Mai bine să ştii să cauţi tot, decît să cauţi să ştii tot

(Patrick Mendelson)

DE CE ESTE NECESAR SĂ NE INFORMĂM?



1) Biblioteca personală / Internetul (motoare de 

căutare, reţele sociale, directoare, portaluri

2) Consultarea bibliotecarului specialist

3) Consultarea bibliotecilor, a centrelor

specializate în stocarea şi distribuirea

informaţiei

4) Consultarea individuală a bazelor de date

SURSELE DE INFORMARE 



O lume „saturată” de informaţie

• la nivel global dispozitivele mobile au depăsit numărul populaţiei

• 50% din utilizatori îşi verifică mailul înainte de culcare

• 70%  dorm cu telefonul alături

• numarul contactelor on-line (mai ales prin reţelele sociale) se dublează o data la 9 luni

• Ne aflăm în medie 5.30 ore on-line

• 2,7 miliarde locuitori au acces la Internet

„Ceea ce informaţia consumă este evident: consumă atenţia

celor care o utilizează” 
Herbert Simon, Nobel pentru Economie 1978

EXPLOZIA INFORMAŢIONALĂ





World Wide Web

Instrumente de căutare

Motoare de căutare Căutare Avansată

Instrumente de căutare vizuală

Evaluarea calității informațiilor webDark web

MOOCs 

Resurse educaționale deschise

Open education resources

Open Access

Directoare

Reţele sociale

OpenAIRE

DOAJ

OAJI

DOAB



• Termenul „informatica" a apărut în Franţa la începutul anilor '60 a secolului trecut prin
juxtapunerea a două cuvinte: information automatique (informatique - informatică), ceea ce
înseamnă „prelucrarea automată (fără participarea nemijlocită a omului) a informaţiei„

• Ce este Internet-ul? Internetul, o reţea mondială care cuprinde o vastă colecţie de informaţii şi
resurse disponibile prin intermediul calculatorului, a început printr-un proiect al Agenţiei de
Proiecte de Cercetare Avansată a Departamentului Apărării al SUA la sfîrşitul anilor 60 ai secolului
XX.

• WWW-ul a apărut în luna martie a anului 1989. Tim Berners Lee de la Laboratorul European de
Fizica particulelor din Geneva (CERN). WWW înseamnă „ţesătură răspîndită în întreaga lume” -
„pînza de păianjen” este formată dintr-o colecţie de documente specifice acestui serviciu,
conectate logic între ele, denumite hipertexte.

DATE INFORMATIVE



Web-ul conține cel puțin 4,72 miliarde de 
pagini (luni, 22 august, 2016).

http://www.worldwidewebsize.com/



World Wide WEB

https://thoughtsofakind.wordpress.com/2011/05/28/things-of-interest-the-world-wide-web/

A accesa informațiile de pe Web este ușor; găsirea

informațiilor veridice este mai dificilă.

Sînt zeci de mii de site-uri care oferă informaţii de

calitate şi care sînt utile pentru studenți.

Informațiile disponibile pe Web sînt atît gratuite, cît

și pe bază de comision.

Pentru aceasta, utilizatorii au nevoie de un nume de

utilizator sau o parolă pentru a accesa și acest lucru

este descris ca fiind per view information.



• O problemă dificilă pentru oameni este că
ei se confruntă cu o cantitate înaltă de
informații relevante, care se află alături de
informațiile foarte dubioase.

• Nu există nici o interdicție privind
postarea de informații pe web.

• Pentru căutarea informaţiilor pe web se
navighează prin imensul ocean de
informații.

Pentru a naviga cu succes:

Trebuie să fiți conștienți de instrumentele de căutare disponibile.

„Prima sarcină atunci cînd cautaţi informații de înaltă calitate este încercarea de a 

accesa un serviciu care oferă un material  de calitate în domeniul care vă

intereseaza." (Cooke 55) 



RESURSE

INTERNET

DIRECTOARE

PORTALURI

MOTOARE DE CĂUTARE

REŢELE SOCIALE

REGĂSIREA INFORMAȚIILOR PE INTERNET

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

sociale, etc.



CARE ESTE CEL MAI BUN MOTOR DE CĂUTARE ?

Dacă dorim să facem o căutare

detaliată, trebuie să ne familiarizăm cu mai

multe motoare de căutare

Motor de căutare - un „serviciu” de regăsire a

informațiilor stocate în bazele lor de date.

O definiţie mai simplă ar fi că un motor de căutare

este un site, unde fiecare vizitator poate să pună o

întrebare despre un subiect şi acesta afişează o listă

de site-uri care le cunoaşte la acest subiect.

Motoarele de căutare permit utilizatorului să

folosească orice termeni de căutare (combinaţie de

termeni) doreşte, motorul căutînd aceşti termeni în

baza de date şi returnînd paginile care conţin aceste

combinaţii de termeni.

Pentru a avea acces la o serie de motoare de căutare accesăm http://www.20search.com/

http://www.20search.com/


Faceţi Click pe un motor de

căutare din listă, scrieţi

cuvîntul de căutare, după care

tastăm Search

Rezultatele se vor deschide

într-o fereastră nouă.

Dacă nu găsim ceea ce dorim,

închidem fereastra de

rezultate, şi tastăm pe un alt

motor de căutare.



MOTOARE DE CĂUTARE



Duck Duck Go este un motor de cautare

care utilizeaza datele de pe alte site-uri pentru a forma rezultate

relevante



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:

Sînt selectate cele mai relevante relevante resurse 

Sînt incluse numai serverele de documente care respectă 
cerinţele specifice de calitate

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


CiteSeerX: http://citeseerx.ist.psu.edu

Motor de căutare a documentelor ştiinţifice pentru calculator 
şi informaţii de ştiinţă 

Scop 
îmbunătățirea

diseminării

literaturii științifice

ce oferă

disponibilitate în 

accesarea 

cunoștințelor 

științifice și 

academice.

http://citeseerx.ist.psu.edu/


Facem click pe Settings

Căutarea 

documentelor în 

Advance Search 

on Google



Scriem cuvîntul cheie căutat

Selectăm formatatul

dorit PDF, PPT, tastăm

Enter.





dmoz.com

https://www.google.md

http://www.bing.com/

http://on.aol.com/

site video

https://www.google.md/
http://on.aol.com/


DIRECTORII

Un director web este un catalog de site-uri. Înscrierea într-un director web se referă

la faptul că în acel director va exista, dupa înscriere, un link către site-ul nostru.

 pagini web organizate pe diverse subiecte;

 pagini web care permit: citire/descărcare de cărţi; audiere muzică;

 sînt axate pe site-uri de calitate.

Cu ce ne ajută înscrierea în directorii web?

Devenim cunoscuţi. Daca apărem în multe directorii devenim cunoscuţi şi de

Google şi de oricine doreste să caute în aceste directorii. Google vede faptul că sînt

foarte multe linkuri îndreptate spre paginile web indicate, dinspre directoarele web, şi

asta îl determină să considere că este un site de importanţă.



Cînd trebuie să folosim un Directoriu?

 Cînd avem un subiect larg
 Cînd dorim să evităm  site-uri  nefiltrate

Cînd trebuie să folosim un Motor de căutare?

 Cînd avem un subiect îngust
 Cînd sîntem în căutarea unui site anumit





MOOCs Directory http://www.moocs.co/

este un director on-line masiv de Cursuri deschise on-line (MOOCs)

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 de la 110 editori.

http://www.doabooks.org/

http://www.moocs.co/
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 13 reviste înregistrate în
OAJI

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


Republica Moldova are 13 reviste înregistrate în OAJI:

 Limbaj si context

 Glotodidactica

 Biannual Journal of Applied Linguistics

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte ale educatiei

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte umanistice

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte Exacte si Economice

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte Sociale

 Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte reale si ale naturii

 Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial Ecological Chemistry

http://oaji.net/journal-detail.html?number=941
http://oaji.net/journal-detail.html?number=940
http://oaji.net/journal-detail.html?number=940
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2056
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2055
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2054
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2053
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2052
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930


Un site este destinat informării vizitatorului despre ceva anumit. 

Exemplu: http://libruniv.usarb.md,  www.bmw.com

Pe cînd un PORTAL este un site cu mai multe domene informationale, precum: 

noutăţi, forum, meteo, resurse pe categorii, etc.

Exemplu:

 www.e-scoala.ro Este o platformă deschisă. Secțiunile principale sînt: lecții virtuale,

referate online, fun & games, consiliere, internet util, download, știri & noutăți, interactiv,

lectura & texte.

18

PORTALURI

http://libruniv.usarb.md/
http://www.bmw.com/
http://www.e-scoala.ro/


Portalul 

Portalul PRIMO - asigură

căutarea informaţiei concomitent

în 7 cataloage ale bibliotecilor

universitare partenere în proiect,

precum şi un șir de resurse externe

precum: EBSCO, SpringerLink,

HINARI, AGORA etc.

Crearea acestui sistem a fost posibilă

grație participării Bibliotecii noastre în
cadrul proiectului TEMPUS „Moder-

nizarea serviciilor informaţionale pentru

îmbunătăţirea calităţii studiilor”.

Primo este un instrument

modern de regăsire a informaţiei, care

permite utilizatorilor accesul dintr-un

singur punct la o multitudine de resurse

informaţionale.

Accesînd platforma Primo obțineți rapid

informații relevante și de calitate.





Primo se bazează pe trei 
principii de bază

Căutarea Furnizarea Optimizarea

Acces rapid, intuitiv și 
personalizat

la o multitudine de 
informații științifice

Integrat de la
începutul până la 
sfîrșitul fluxului 

de lucru care simplifică 
accesul la conținut, 
indiferent de sursă

Îmbunătăţirea continuă
a posibilităților de 

căutare pentru utilizator
și completarea 

permanentă a colecțiilor 
de Bibliotecă



Este o platformă deschisă

www.e-scoala.ro Secțiunile principale sînt: lecții virtuale,

referate online, dicţionare lectură & texte.



www.didactic.ro
Este un portal educațional ce conține materiale didactice specifice învățămîntului

preuniversitar. Materialele sînt grupate în următoarele secțiuni: învățămînt preșcolar,

învățămînt primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal, învățământ profesional și

tehnic. Fiecare secțiune este structurată pe disciplinele specifice.

http://www.didactic.ro/


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

Portalul DART Europa 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/


Nici un motor de 

căutare nu acoperă

întregul web

În cazul în care facem căutarea unui subiect, folosind un anumit motor de

căutare şi nu obţinem rezultatele dorite, aceasta nu înseamnă că pe web

nu este această informație, pur și simplu acest motor de căutare nu

dispune de informaţia dată.

Este important de a utiliza diverse motoare de căutare, deoarece nu toate

motoarele conţin acelaşi tipuri de documente.



Instrumente de căutare vizuale
http://www.instagrok.com/results.html?query=irish%20music

INSTAGROK face procesul de învățare mult mai distractiv și eficient.



resurse de proiectare https://niice.co

https://niice.co/


oSkope: un motor de căutare care permite utilizatorului să caute imagini și elemente multimedia 

găsite pe diverse servicii, cum ar fi Amazon, Flickr, Yahoo, sau YouTube;

http://www.oskope.com/



 Lexipedia este o rețea semantică on-line și prezintă cuvintele cu relațiile lor semantice afișate într-

un cuvînt web vizual animat.

 Lexipedia conține o versiune extinsă și sprijină șase limbi; engleză, olandeză, limbile spaniolă

italiană, germană, franceză.

http://www.lexipedia.com/



 SPEZIFY: este un instrument meta-căutare de prezentare a 

rezultatelor din diverse surse într-o manieră grafică.

 Acesta afișează un colaj format din imagini și clipuri

 Fiecare imagine este comentată.

http://www.spezify.com/

http://www.spezify.com/


DEEP WEB – INTERNETUL ASCUNS



Termenul de Deep Web
(numit si Deep Net, se referă la o
parte din conţinutul World Wide
Web, o porţiune indexată de
motoarele de căutare standarde.
Acea parte a Web-ului care nu
poate fi accesată de aceste
motoare, se numeste Deep Web.



Internetul ascuns şi/sau Internetul invizibil reprezintă între 80% din întregul
Internet. Ceea ce ne lasă cu 20% din el „vizibil”, adică informaţiile respective pot fi
căutate şi găsite cu ajutorul motoarelor de căutare.

Pentru a accesa Internetul „invizibil” se folosesc software speciale, cum este
TOR (The Onion Router).

Din cauza anonimitaţii pe care o ofera softurile de tip TOR, partea ascunsă a
Internetului a început sa fie folosită ilegal, de genul traficului de droguri și de arme, a
pornografiei infantile, sau chiar a asasinatelor la comandă, terorismul.



Există un motor de căutare similar cu Google, Grams care este disponibil doar
utilizatorilor browserului Tor.
Wikipedia ascunsă (Hidden Wiki) este un agregator de siteuri grupate pe domenii.

Internetul ascuns are cu mult mai puţini utilizatori ca Internetul „curat”.

Motivele: cantitatea mare de conţinut dincolo de limita legii şi a principiilor morale ale
celor mai mulţi, dificultatea în a naviga printre site-urile din deep web, dar şi lipsa
informaţiilor cu privire la această parte nevăzută a Internetului.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hidden_Wiki




Atenție!

În World Wide Web:

- Oricine poate publica orice tip de informație

- Nu există organizatori, catalogatori sau evaluatori oficiali

- Nu există standarde pentru instrumentele de căutare

- Nu există o listă completă de site-uri web

- Site-urile se modifică frecvent



REŢELE SOCIALE

Reţelele sociale on-line 
facilitează întîlnirea în spaţiul
virtual a persoanelor care de 
obicei împărtăşesc interese

comune.

Apărute în primul deceniu al 
secolului XXI, au devenit

fenomene de masă. 

Într-un timp relativ scurt cele mai
mari reţele au atins sute de 

milioane de utilizatori şi continuă
să se dezvolte. (Facebook, 

Google+, Ok, etc.)



Cele mai principale reţele în lume
Popular Social Media Sites în 2016

http://smallbiztrends.com/2016/05/popular-social-media-sites.html

LinkedIn
Google+

YouTube

Pinterest

Instagram

Tumblr

Flickr

Reddit

SnapchatWhatsApp

Vine

Periscope

Facebook
Twitter

BizSugar

StumbleUpon

Delicious

Digg

Viber



Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

http://libruniv.usarb.md/) are profil deschis în 8 rețele de socializare: Facebook,

Twitter, Flickr, YouTube, Delicios, Pinterest, Google+; OK

Pe parcursul a şase luni a anului 2016 pe rețele au fost plasate 1001 de

informații utile pentru studenți și cadre didactice despre evenimentele care au avut

loc în Biblioteca Științifică USARB, accesări 151 248.

Biblioteca Ştiinţifică USARB în reţele

http://libruniv.usarb.md/




BIBLIOTECI DESCHISE / PLATFORME INFORMAŢIONALE

https://ru.scribd.com

https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba

http://www.slideshare.net/libruniv

http://ru.calameo.com/accounts/1133349

https://openlibrary.org/people/librunivusb

https://ru.scribd.com/
https://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba
http://www.slideshare.net/libruniv
http://ru.calameo.com/accounts/1133349
https://openlibrary.org/people/librunivusb


OPEN LIBRARY - este o bibliotecă deschisă, un proiect on-line, de Internet Archive, finanţat în parte de un

grant de la Biblioteca de Stat din California şi Fundaţia Kahle / Austin. Scopul catalogului este să creeze "o

pagina web pentru fiecare carte publicată vreodată". Înregistrarea este gratuită. Dispune de peste 20 mln de

înregistrări on-line în acces liber, oferă acces la 1,7 milioane de versiune scanate ale cărţilor, şi link-ul la surse

externe.

Calameo - este un serviciu pentru crearea instantanee a publicaţiilor interactive pe internet şi răspîndire

virtuală a publicaţiilor unei organizaţii sau persoanei particulare, care oferă servicii atît gratis cît şi contracost şi

care apără şi drepturile de autor, dacă cel din urmă doreşte. Acest nou mod de publicare - uşor de utilizat şi cu

caracteristici incredibile. De la un fişier PDF, putem crea reviste, broşuri.

ISSUU - este un web site interesant unde îţi poţi încărca fişierele PDF şi documente Word pentru a le

publica. Este o platformă pentru publicaţii online (gratuite) în special reviste. Site-ul este împărţit pe categorii,

dar există şi posibilitatea căutării de grupuri sau oameni.

Scribd - este cel mai cunoscut site social unde te poţi publica, citi şi discuta documente şi lucrări originale.

Oricine poate încărca şi partaja foarte simplu documente şi lucrări originale, deoarece fiecare cuvânt din

document este indexat, pentru o optimizare a motoarelor de căutare, documentele de interes pentru o

persoană pot fi regăsite cu uşurinţă. Cititorii nu mai trebuie să descarce documentele pentru a le putea citi, ele

se deschid automat, într-o fereastră din pagina de pe Scribd deschisă în browser.

Slideshare - oferă spaţii pentru conţinuturi on-line: articole, comunicări ştiinţifice, publicaţii, rapoarte,

bibliografii etc.



Managementul datelor de cercetare:
OpenAIRE,  Open Acces blogul OA,  IBN, 

Zenodo repository).



Datele de cercetare

Datele de cercetare sînt date faptice,

observatii, imagini, rezultate computerizate,

Pot fi brute, epurate sau procesate, pot fi in

orice format sau pe orice support.

Managementul datelor înseamnă toate

procesele si activitatile necesare pentru a

gestiona toate activitatile pe toata durata

ciclului de cercetare.

. 



Dezvoltarea unei Infrastructuri pentru Accesul Deschis în Europa -

OpenAIRE, un proiect european care este continuat prin OpenAIREplus

https://www.openaire.eu/



EU program
Consorţiu 50 parteneri

din Decembrie 2010

Organizare ierarhică

• 3 coordonatori

• Univ. Atena – general

• Univ. Gottingen –infra umana

• CNR –infra tehnica

• 4 coordonatori regionali

• 1 responsabil relaţii internationale

• Perspective instituţionale, naţionale şi
internaţional asupra politicilor şi
infrastructurilor OA

Experţi Open Access

• Construirea de tehnologii eficiente

• Tehnologii de ultima oră (big data, 
linked data)

Experţi IT

• Recomandări legale şi de jurisprudenţă

Experţi juridici

• Bune practici

• Relaţionare la infrastructurile de date

Comunităţi



MISIUNE

Platforma de coordonare pentru infrastructura electronică a 

cunoştinţelor umane & tehnice din Europa. 

Un Information Hub ce facilitează fluxul şi schimbul de date.



Driver Driver II OpenAIRE OpenAIREplus OpenAIRE2020

• Construcţia 
retelei

• Primele 
ghiduri

• Agregator

• Reţea 
extinsă

• Publicări 
extinse

• FP7 OA pilot

• Construcţia 
retelei NOAD

• Producerea
platformei de 
calitate

• Primul studio al 
seturilor datelor 
OA

• FP7 OA pilot

• Consolidare reţelei 
NOAD

• Platforma 
orientată pe 
serviciu

• Linkuri la date

• Introdus TDM

• Primul studiu

• Directivele H2020 OA

• NOADs pt. 
managementul datelor

• Servicii extinse pentru
inter-relationare

• FP7 pilot post grant

• Internationalizare -
COAR

• Alte studii jurifice

2005 2007 2009 2012 2015

Scurt istoric





Accesul deschis este…

Accesul Deschis este în beneficiul cercetătorilor , inovatorilor,

profesorilor, studenților și publicului larg .

Acesta promovează fluxul de cunoștințe la nivel mondial în

beneficiul științific, inovării și dezvoltării.

Accesul Deschis (Open Access) este accesul digital, on-line, gratuit la literatură, 

fără restricţii privind drepturile de autor şi de acordare a licenţelor

Calea Verde (Green Road) – Depozite 

digitale instituţionale şi tematice

Calea de Aur(Golden Road) -reviste 

electronice    

cu acces deschis



Repozitorii Instituționale din R. Moldova:
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

• IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh (Institutional Repository in Medical Sciences)

• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti

• ORA USARB (Open Research Archive Balti „Alecu Russo” State University)

• Academia de Studii Economice a Moldovei

• IREK – ASEM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

• Universitatea de Stat din Moldova

• IR-MSU (Institutional Repository of Moldova State University)

• Universitatea Tehnică a Moldovei

• Institutional Repository of Technical University University of Moldova

• Universitatea Agrară de Stat din Moldova

• IRAS SAUM (Institutional Repository in Agricultural Sciences)

• Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”

• DIR – SPU (Digital Institutional Repository)

http://library.usmf.md:8080/jspui
http://dspace.usarb.md:8080/jspui
http://irek.ase.md/
http://dspace.usm.md:8080/xmlui
http://repository.utm.md/
http://dspace.uasm.md:8080/
http://dspace.upsc.md:8080/xmlui


Calea Verde (Green Road) 

– Depozite digitale 

instituţionale şi tematice

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, care au publicat

materiale şi la alte edituri decît editura universitară, dar au transmis USARB-ului dreptul de

a le plasa în arhivă.

Arhiva electronică instituţională a fost iniţiată în anul 2013 de către bibliotecarii

universitari bălţeni. Adresa on-line a Arhivei ORA – USARB:

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

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


Comunitatea 1

6
5

În interior materialele sînt clasate în subcolecţii conform 

tipului documentului: articole, anale, anuare, conferinţe, 

colocvii, dicţionare, monografii, bibliografii, etc.



Ce caută motorul de căutare al arhivei electronice

instituţionale?

Cuvîntul/cuvintele scrise în caseta de căutare vor fi căutate în

cîmpurile: titlu, autor, subiect.



6
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DUPĂ  AUTOR 



DUPĂ TITLU

1
4



DUPĂ ANUL DE PUBLICARE

1
5



DUPĂ SUBIECT ŞI CUVINTE CHEIE

1
6



ZENODO
https://zenodo.org

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 partaja, păstra și a prezenta rezultatele cercetării multidisciplinare (date și

publicații), care nu fac parte din arhivele instituționale .

https://zenodo.org/


Scopul general

al Accesului Deschis este de 

a beneficia de conţinutul informaţional 

internaţional şi de a asigura crearea şi 

distribuirea conţinutului local



Calea de Aur(Golden Road) -reviste 

electronice    

cu acces deschis

• Registrul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ, Directory of Open Access Journal)

• Creat în 2002

• Menţinut de către Universitatea din Lund 

(Suedia)

– 9 921 de reviste

– 1 520 805 de articole

– 122 de ţări

– 50 de limbi

Revistele cu Acces Deschis

https://doaj.org

https://doaj.org/


Directory of Open Access Journals (DOAJ) – Directoriul Revistelor cu Acces Deschis

este un portal care oferă acces la reviste ştiinţifice de calitate cu acces deschis. DOAJ

îşi propune să fie cuprinzător şi să acopere toate revistele ştiinţifice şi academice cu

acces deschis, care folosesc un sistem adecvat de control al calităţii, din toate

domeniile tematice şi în orice limbă.

Scopul DOAJ este de a creşte vizibilitatea şi de a facilita accesul la revistele ştiinţifice şi 

academice cu acces deschis, contribuind astfel la sporirea utilizării şi a impactului lor. 

DOAJ – Directoriu Revistelor cu Acces Deschis (11283 reviste academice din 136 de ţări
şi publicate în 50 de limbi). Text integral, articole ştiinţifice recenzate.

Republica Moldova are 17 reviste OA înregistrate în DOAJ:

Limbaj şi Context (17.02.2012)

Glotodidactica (20.11.2012)

http://www.usarb.md/limbaj_context/
http://www.usarb.md/glotodidactica/


REPUBLICA MOLDOVA ARE 17 REVISTE OA ÎNREGISTRATE ÎN DOAJ:



Revistele cu Acces Deschis din Republica Moldova

• 2009 - Computer Science Journal of Moldova (435 de articole)

• 2011 - Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 

Matematica (229 de articole)

• 2012 - Limbaj şi context (107 de articole), 

• Glotodidactica (41 de articole) şi Problemele Energeticii Regionale 

(196 de articole)

• 2013 - Economie şi Sociologie (130 de articole)



Instrumentul Bibliometric Național

https://ibn.idsi.md

Instrumentul Bibliometric Național reprezintă o BIBLIOTECĂ ELECTRONICĂ

ŞTIINŢIFICĂ în care sînt stocate, clasificate şi măsurate date cu caracter public privind

contribuţiile ştiinţifice ale tuturor cercetătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica

Moldova. Pentru moment aceste date se referă în special la ARTICOLELE ştiinţifice

publicate în reviste evaluate şi acreditate de categoriile A, B, B+ şi C.

Posibilităţi:

 Posibilitate de căutare a informațiilor (căutare simplă)

 Afișarea listei publicațiilor unui autor

 Număr 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/


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. 

Natura acestor materiale deschise presupune faptul că oricine le poate copia, 

utiliza, adapta și reutiliza liber în termeni legali. RED-urile includ

manuale, curricule, programe de studiu, note de curs, teme, teste, proiecte, 
materiale audio, materiale video și animații.



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, remixare, distribuire şi utilizare.

MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSES)

Un sistem deschis, gratuit, de tutorat care oferă

posibilitatea interactiunii (sincrone sau asincrone)

student-student sau student-profesor.

http://mooc.org

https://www.oercommons.org

http://mooc.org/
https://www.oercommons.org/


Comunicarea holografică - Holoportation

Ca urmare a numeroaselor progrese în cunoaşterea informaţiilor este posibilitatea apariţiei unui

nou mediu de socializare virtuală. Microsoft a creat comunicare holografică, aplicaţia pentru

Microsoft HoloLens care permite unui grup de oameni echipaţi cu HoloLens şi cîteva camere

specializate să comunice de parca ar fi in aceeaţi încăpere. Comunicarea și interacțiunea cu

utilizatorii la distanță devin la fel de naturale precum comunicarea față în față

. https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0

La moment nu 

este  disponibil 

publicului larg

https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0


Pagina Web şi 

blogul Bibliotecii 

Ştiinţifice a 

Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” din 

Bălţi



Pagina Web a Bibliotecii Ştiinţifice a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Biblioteca Ştiinţifică a fost conectată la Internet în anul 2001 în urma implementării

Proiectului „Extinderea accesului la informaţie”, susţinut de Fundaţia SOROS, prin intermediul

căruia au intrat în Bibliotecă 4 PC, un server performant şi s-a produs conectarea la INTERNET

(15 posturi de lucru).

Drept urmare a conectării la Internet, în martie 2001, a fost lansată şi prima versiune a

paginii Web a Bibliotecii. În 2007 pagina Web a Bibliotecii a fost relansată într-o versiune nouă:

http://libruniv.usarb.md, care mereu este pasibilă schimbărilor, inclusiv și în acest an.

În prezent sînt conectate la Internet 97 staţii: în Mediatecă, serviciul Referinţe Bibliografice,

CD al ONU precum şi în sălile de lectură de profil. Anual studenții și profesorii efectuează peste

20 de mii de sesiuni Internet.

http://libruniv.usarb.md/


PAGINA WEB. A BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE

http://libruniv.usarb.md

http://libruniv.usb.md/


PREZENTAREA BIBLIOTECII



ORGANIGRAMA BIBLIOTECII



COLECŢII



COLECŢII: PUBLICAŢII PERIODICE



PREZENTARE: PUBLICAŢII



Prezentare: Publicaţii
Monografii, manuale, ghiduri



PAGINA UTILIZATORULUI



PAGINA UTILIZATORULUI: 
Servicii oferite; Regulament privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor în BŞ



PAGINA UTILIZATORULUI: 
Ghiduri/Tutoriale; Cultura informaţiei; Cercetătorului



E-Resurse: 
Resurse tematice; Surse de referinţe; Arhive ştiinţifice; Biblioteci.



RESURSE TEMATICE;  SURSE DE REFERINŢĂ



ARHIVE ŞTIINŢIFICE; BIBLIOTECI



NOUTĂŢI: 
Evenimente; Achiziţii noi; Expoziţii on-line



BULETIN INFORMATIV ACHIZIŢII NOI; 



EXPOZIŢII ON-LINE:
Achiziţii recente. Tematice



FEEDBACK:
Întreabă bibliotecarul; Propuneri achiziţii; Fişa DSI; Chestionar; Opinii,sugestii,gînduri



FEEDBACK: 
Întreabă bibliotecarul



FEEDBACK:
Propuneri pentru achiziţie



FEEDBACK:
Difuzarea selectivă a informaţiei



Feedback:
Chestionar; Opinii, sugestii, gînduri



CONTACT:
Administraţia; Program; Amplasament



ARHIVA ELECTRONICĂ INSTITUŢIONALĂ
ORA USARB

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

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


BIBLIOTECA DIGITALĂ



CATALOGUL ELECTRONIC

Catalogul Electronic al bibliotecii conţine 401 mii notiţe bibliografice şi este expus on-line,

accesînd pagina Web a Bibliotecii http://libruniv.usarb.md/. Accesarea catalogului este

posibilă de la orice computer astfel utilizatorul poate afla ce cărţi şi reviste deţine Biblioteca.

http://libruniv.usarb.md/


CATALOGUL ELECTRONIC: 
Căutare după autor şi titlu 



CATALOGUL ELECTRONIC: 
Căutare după cuvînt-cheie



REVISTE UNIVERSITARE



REVISTE UNIVERSITARE

• Artă şi Educaţie Artistică

• Fizică şi Tehnică

• Revista tehnocopia

• Limbaj şi Context

• Glotodidactica

• NRF

• Semn



REVISTA BIBLIOTECII:
Confluenţe Bibliologice



MOSTRE DE PREZENTARE A REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE



BAZE DE DATE



PARTENERII NOŞTRI



BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ÎN REŢELE DE SOCIALIZARE



Blogul Bibliotecii Ştiinţifice 
al Universităţii de Stat A. Russo

http://librunivusarb.blogspot.com/

http://www.seap.usv.ro/~dtiliute/col/Notiuni_de_Internet/noti
uni_de_internet.pdf



Tema 1 ( 4 ore)

Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare,

reţele sociale, etc.

Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces ( DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN,

Zenodo repository).

Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive) USARB Cataloage

internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd.

Efectuaţi o căutare avansată, utilizînd motorul de căutare Google, elaborînd o listă de publicaţii

la subiectul Educaţia în R. Moldova în limba engleză, format PPT(PowerPoint).

Lucru individual al studenţilor la unitatea de curs Bazele 
Culturii informaţiei

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


Referinţe bibliografice:

• BANCIU, Doina Servicii de informare pentru cetăţeni în societatea informaţională. [on-line]. Disponibil:

www.academiaromana.ro/pro_pri/doc/st_f00.doc

• Bazele Culturii Informaţionale: Curs universitar. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2007. 156 p. – ISBN 978-9975-50-002-9. ;

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/baz_cult_inf.pdf

• CAVANAGH, Jerald. Web Searching! Search Strategies & Tactics : [Tutorial]. Limerik, 2016. 108 p.

• CONSTANTINESCU, Nicolaie. Introducere în Resurse Educaționale Deschise : [Prezentare PowerPoint]. Bucureşti, 2014.

• CONSTANTINESCU, Nicolaie. OpenAIRE plus a doua generație a Infrastructurii de Cercetare Europene cu Acces Deschis : [Prezentare

PowerPoint]. Bucureşti, 2013.

• Curriculum la disciplina "Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale. Bălţi, 2008. 30 p. ;

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/curriculum.pdf

• Introducere în documentare: [Prezentare PowerPoint]. Cluj-Napoca, 2016.

• LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Ch.: Gunivas, 2010. 64 p. ISBN 978-9975-4070-2-

1

• REPANOVICI, Angela. Ghid de Cultura informaţiei : [Resursă electronică]. Bucureşti: Ed. ABR, 2012.

• TÎRZIMAN, Elena Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, mutaţii, perspective în context digital. [on-line]. Disponibil:

http://www.lisr.ro/13-tirziman.pdf

• ŢURCAN, Nelly, CHERADI, Natalia. Înregistrarea revistelor ştiinţifice în Acces Deschis (OA): probleme şi perspective : [Prezentare

PowerPoint]. Chişinău, 2013.

• URSACHI, Lenuţa. Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare. [on-line]. Disponibil: http://www.slideshare.net/lursachi/surse-de-

informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare

Note:

1. Prezentările trainerilor: Jerald Cavanagh BSc Econ, MSc, MA, Institute Librarian, Limerick Institute of Technology; Padraig Kirby BA (Hons) 

HdipLIS MSc (LIS), Senior Library Assistant, Limerick Institute of Technology în cadrul trainingului ESP English for Specific Purposes -

Engleză pentru scopuri specifice, Bălţi, 4-5 aprilie 2016

2. Prezentările trainerilor: Cristina Ungur, Violeta Platon, Ramona Nady (Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-

Napoca, România), Larisa Levinkova (Tehnical University Riga, Letonia); Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian University of Health 

Science, Kaunas, Lituania) în cadrul training-ului privind WP3 Cultura informației, Proiectul MISISQ, desfăşurat în Cluj-Napoca, România la 

Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 08-17 martie 2016. 

file://10.1.1.2/bibliotecar/SUBDIVIZIUNI/SCAS/Mihaela 2016/referinte/: www.academiaromana.ro/pro_pri/doc/st_f00.doc
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/curriculum.pdf
http://www.lisr.ro/13-tirziman.pdf
http://www.slideshare.net/lursachi/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare
http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/


Mihaela STAVER- staver.mihaela@gmail.com 

Olga DASCAL - dascal.olga@gmail.com 

Snejana ZADAINOVA -snejanazadainova@gmail.com

Bălţi

2016

file://///10.1.1.2/bibliotecar/-GENERAL/Carte de tel, e-mail/05skorki69@gmail.com
file://///10.1.1.2/bibliotecar/-GENERAL/Carte de tel, e-mail/05skorki69@gmail.com
mailto:-snejanazadainova@gmail.com

