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 Regândirea serviciilor și produselor bibliotecii oferite 
utilizatorilor în contextul pandemiei COVID-19; 

 Menținerea funcționalității bibliotecii prin trecerea rapidă la 
furnizarea virtuală a serviciilor pentru a asigura sprijin 
pentru studenți și cadre universitare în modurile lor mixte de 
învățare și predare; 

 Amplificarea rolurilor bibliotecarilor, adaptarea 
competențelor la mediul electronic; 

 Sporirea accesului la resurse și servicii electronice; 

Măsuri de igienizare a spațiilor bibliotecii. 

  



 
Servicii destinate doctoranzilor 

 
- Programul ”InfoDoctorandus” 

- Intervievare on-line a doctoranzilor 

- Campania ”Prezentați tema Dvs. de cercetare, iar 

biblioteca vă va furniza liste bibliografice tematice” 
 

 - Efectuarea cercetărilor bibliografice la cerere 
- Link-uri la publicații în acces deschis relevante 
temelor de cercetare 

- Livrarea electronică a documentelor  

- e-Difuzare Selectivă a informației 

- Redactarea referințelor bibliografice, prezentarea 

citărilor 

- Asistență, instruire on-line a doctoranzilor 



 
Servicii bibliometrice 

 
Efectuarea analizelor bibliometrice în baza 

Instrumentului Bibliometric Național, Publish or 

Perish, Google Scholar, Scopus 
 

 

Selectarea revistelor potențiale de publicare a 

articolelor într-un anumit domeniu, identificarea 

factorului de impact al revistelor  

Acordarea asistenței privind personalizarea 

producției științifice (ORCID, indicile Hirsch, 

profilul cercetătorului etc.) 



 
Servicii în susținerea procesului educațional  

 
Program ”Acces Deschis la informația agricolă” 

Integrarea resurselor bibliotecii cu programele 

facultăților, catedrelor 

E-conținuturi relevante disciplinelor universitare 
 

 
Acces la baze de date, reviste științifice 

specializate, resurse electronice, colecții digitale, 

instrumente, platforme educaționale etc.) 
 

Legislație agricolă online 

E-liste bibliografice tematice 

E-referințe factografice (producția agricolă, populația 

în agricultură, suprafețe agricole etc.) 

 



Instruire on-line 

 Subiecte: 

 Promovarea platformei Research4Life 

 AGORA – deschidere către informația agricolă 

 Crearea profilului de cercetător ORCID 

 Google Scholar: posibilități și funcționalități 

 Crearea și geastionarea profilului Google Scholar 



Serviciile au fost furnizate prin 
următoarele mijloace: 



 

 
 

 

 

 

 

E-mail: v.lupu@uasm.md 


