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CARACTERISTICA SUCCINTĂ 

 Catalogul electronic PRIMO este catalogul 

partajat al 7 biblioteci universitare din Republica

Moldova.

 Oferă acces rapid la informaţie de calitate, 

dintr-o gamă largă de resurse informaţionale: 

teze de doctor, articole ştiinţifice, cărţi, CD,DVD, 

periodice, fiind conectat la Resursele LibUniv

şi Repozitorii instituţionale. 

 Este o platformă interactivă care oferă 

posibilitate utilizatorilor să regăsească informaţia 

necesară, conectându-se din orice loc unde există

conexiune la INTERNET.



https://lib.upsc.md/

(adresa de acces)

https://lib.upsc.md/


INTERFAȚA CATALOGULUI



MODALITĂȚI DE CĂUTARE

CĂUTĂRI SIMPLE - Criterii de căutare

 Autor

 Subiect

 Titlu

 Descriere

 ISBN

 Oriunde în înregistrare



CĂUTARE DUPĂ AUTOR

1. Selectăm în meniu opțiunea – UPSC

2. Scriem în  caseta de căutare Numele și 

prenumele autorului

3. Accesăm butonul - căutare

Exemplu: Chirev Larisa



REZULTATELE OBŢINUTE



CĂUTARE DUPĂ SUBIECT

1. Selectăm în meniu opțiunea – UPSC

2. Scriem în caseta de căutare – subiectul 

(care poate fi format dintr-un cuvânt sau o

îmbinare de cuvinte – Educație, Istorie 

contemporană, Metode de predare, Educaţie 
incluzivă etc.)

3. Accesăm butonul - căutare

Exemplu: Didactica istoriei



REZULTATELE OBŢINUTE



CĂUTARE DUPĂ TITLU

1. Selectăm în meniu obțiunea – UPSC

2. Scriem în caseta de căutare – titlul unei 

cărți sau articol (sau, putem scrie doar 

începutul unui titlu, selectând opțiunea –
începe cu)

3. Accesăm butonul - căutare

Exemplu: Psihologia copilului



REZULTATELE OBŢINUTE



CĂUTARE AVANSATĂ

 Selectăm opțiunea  - UPSC

 Click  – căutare avansată

 Scriem într-o casetă de căutare un subiect, 

iar în alta –alt subiect sau selectăm orice 

alt criteriu de căutare, oferit de sistem 

 Click - căutare

Exemplu: căutare concomitentă după 2 
subiecte: Metode de predare, Istorie



REZULTATELE OBŢINUTE



CĂUTARE PRIN RĂSFOIRE

Selectăm modul de căutare  – căutare prin 

răsfoire

Selectăm unul din criteriile oferite din lista 

de răsfoire: autor, subiect, titlu, cotă.
Notă: rezultatele căutării se afişează în ordine

alfabetică, de exemplu, în cazul căutării după autor, 

vom obţine lista tuturor lucrărilor semnate de acesta, 

inclusiv şi cele în care persoana apare în calitate de 

coautor, redactor, coordonator ştiinţific etc.



REZULTATELE OBŢINUTE



REZULTATE LA CĂUTAREA PRIN 

RĂSFOIRE – Cuzneţov Larisa



CĂUTARE ÎN RESURSELE  LibUniv

1.Selectăm opțiunea Resurse LibUniv

- se activează butonul PCI (Ptrimo Central 

Index)

- căutările pot fi simple sau avansate

2.Scriem în caseta de căutare un subiect

3. Accesăm butonul – căutare

Obținem resurse ştiinţifice online din 

accesul deschis



REZULTATELE OBŢINUTE

Căutare efectuată la subiectul – Politică educațională, apoi rezultatele 

au fost rafinate după criteriul Higher Education



OBŢINEM ACCES LA TEXTUL INTEGRAL

(Full text disponibil)



CUM OROCEDĂM CÂND NU 

OBŢINEM NICI UN REZULTAT ?

 Repetaţi căutarea, schimbând criteriul de căutare

 Efectuaţi căutări în tot catalogul – toate 

bibliotecile

 Dacă nu primiţi nici un rezultat ca urmare a 

căutării după subiect – căutaţi după criteriul –

oriunde în înregistrare, apoi aplicaţi filtrele

 Repetaţi căutările în timp - catalogul este 

gestionat zilnic, inclusiv Resursele LibUniv.

 Apelaţi la tutorialele video 

 Adresaţi-vă la un bibliotecar consultant



REPOZITORIUL UPSC  

DIR-SPU(Digital Institutional Repozitory)

 Repozitoriul reprezintă o arhivă 
instituțională electronică care acumulează 
şi oferă acces la rezultatele cercetării 
ştiinţifice din universitate, materiale 
didactice, articole științifice din revistele 
instituționale ale UPSC, materiale ale 
conferințelor.

 Materialele conferințelor ştiinţifice sunt 
plasate integral, totodată, fiecare articol, 
fiind plasat separat. 



AVANTAJE OFERITE DE DIR-SPU 

AUTORILOR ŞI CERCETĂTORILOR

 Comunicare ştiinţifică directă şi rapidă

 Sporirea vizibilităţii

 Creşterea impactului şi citării 

cercetătorilor

 Conservarea pe termen lung a fişierelor 

iniţiale

 Acumularea şi valorificarea cunoştinţelor 

la nivel de instituţie



https://lib.upsc.md/

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/
(Adresa de acces)

https://lib.upsc.md/


STRUCTURA  DIR-SPU UPSC



PAGINA PRINCIPALĂ AFIŞEAZĂ 

DOCUMENTELE RECENT ADĂUGATE



CĂUTĂRI ŞI VIZUALIZĂRI ÎN 

REPOZITORIUL UPSC

1. După autor

2. După subiect

3. După titlu

4. După an de publicare

Căutările pot fi efectuate pe facultăți 

(conform structurii) sau în întreg repozitoriul,

criteriile de căutare rămânând aceleaşi



CLICK - FACULTATEA PSIHOLOGIE.    

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ



CĂUTARE LA AUTOR – pas cu pas

1.Activăm opțiunea căutare după autor, scriem în caseta de 

căutare numele și prenumele autorului – Racu Igor

2. Se afișează lista de documente

3. Selectăm un document ce ne interesează – click, se 

deschide o nouă pagină cu detalii despre document, 

adnotare etc.

4. Click pe opțiunea  - deschide 

5. Obținem acces la textul integral al documentului

Notă: pentru autorii care scriu în două limbi (română și 

rusă)  - se efectuează 2 căutări, după cum semnează 

autorul documentul.



CĂUTARE LA AUTOR – 1 PAS

Căutare în tot repozitoriul



CĂUTARE LA AUTOR – PASUL 2

Detalii despre document, opțiunea - deschide



CĂUTARE LA AUTOR –

REZULTAT FINAL

Acces la documentul propriu-zis



CĂUTARE DUPĂ SUBIECT

1. Selectăm opțiunea – căutare subiect

2. Scriem în caseta de căutare – Politici 

educaționale, Click – căutare, se afișează lista 

de lucrări

3.Înserăm un document,  se deschide pagina cu 

detalii: autor, an de ediție, adnotare.

4. Deschidem documentul, click - deschide 

5. Obținem acces la textul integral al 

documentului



ACCES LA TEXTUL DOCUMENTULUI



SFATURI UTILE

- Începeţi căutarea la o temă de cercetare în 

Catalogul PRIMO, deoarece majoritatea  

documentelor plasate în repozitoriu, sunt reflectate

şi în catalogul PRIMO.

- În plus la textele integrale veţi obţine  şi o listă 

de referinţe bibliografice

- Veţi obţine acces online la documente plasate 

în Accesul deschis sau în alte repozitorii

universitare 



CUM SOLICITĂM UN DOCUMENT ÎN 

BIBLIOTECA UPSC ?

- Ne informăm despre locaţia documentului

- Notăm cota 304.3 / C 41 (adresa de raft a 

documentului)

Scriem solicitarea:

304.3 / C 41. Cerneavschi Viorica. Socioantropologia 

modului de trai : Curs universitar. Chişinău, 2020.

Notă: Pentru documentele cu acces online, aveţi 

posibilitatea să le deschideţi direct în catalog sau 

să le salvaţi pe PC pentru a le vizualiza ulterior



CUM SOLICITĂM O REVISTĂ 

(UN ARTICOL)?

- Ne informăm despre locaţia revistei în 

care este publicat un articol, notăm datele 

cele mai importante – anul de ediţie, Nr. 

revistei.

Scriem solicitarea

Revista de Ştiinţe socioumane. 2008, Nr. 3

Notă: Nu solicităm la sala de lectură articole 

(publicate în reviste) – cerem revista!



LOCAŢII – INFORMAŢIE DESPRE 

LOCALIZAREA DOCUMENTULUI



LOCALIZĂRI   UPSC

Depozit Legal Universitar - bl. 4, bir.3

Asistenţă Bibliografică şi Informaţională, 

bl.4,bir.4

Imprumut de Publicaţii Ştiintifice bl. 4, et.3

S/L Pedagogie, Psihologie bl. 1, Intrare Orange

S/L Artă, Beletristică, bl. 4, bir. 8

S/L Arte Plastice,  str. Cornului 6


