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Cursul: 

“Bazele culturii informaționale” 



Bazele de date: 
 



Ce este o bază de date? 



  

Bază de date  Rus: база данных Eng: data base 

 

 Totalitatea datelor și a informațiilor cu un 

anumit conținut, a descrierilor acestora și 

a relațiilor dintre ele, înregistrate pe un 

suport electronic și utilizate în scopul 

informării. 
 



Baza de date: 
 este unul dintre 

instrumentele fundamentale 

utilizat pentru organizarea 

informației.  

 reprezintă o colecție de date 

organizate pentru a facilita 

căutarea și regăsirea rapidă 

prin intermediul 

calculatorului. 
 



Înregistrările 

 sunt componentele elementare ale 

unei baze de date și pot conține 

informații numerice, text sau 

reprezentări grafice. 
 



O înregistrare cuprinde câmpuri 

de date sau elemente de date 

(numele autorului, titlu etc.) 

descriu principalele atribute ale 

unei entități. 
 



Bazele de date pot fi: 

• care conțin textul 
integral sau fragmente 
din documente 

full-
text  

• financiare, rezultate ale 
diverselor studii, 
proprieti fizice sau 
chimice ale substanelor 

numerice 



Programul HINARI 



Programul HINARI (Health InternetWork Access to 

Research Initiative) 

 coordonat de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii – 
oferă acces gratuit la cea 
mai largă colecţie de 
resurse editate de cele mai 
prestigioase edituri: 
Blackwell, Elsevier 
Science, The Harcourt 
Worlwide STM Group, 
Wolters Kluwer 
International 
Health&Science, Springer 
Verlag şi John Wiley etc. 

 



Programul HINARI oferă acces gratuit la cea mai 

largă colecţie de resurse : 

10 728 titluri de 
reviste medicale 

28 baze de date 
şi colecţii de 

reviste 
electronice 

42 surse de 
referinţă 

16 colecţii în 
acces deschis 

18 798 cărţi 
electronice  



În compartimentul Reference Sources puteţi 

accesa cele mai relevante resurse axate pe 

medicina bazată pe dovezi: Cochrane Library, 

Clinical Evidence, EBM Guidelines, BMJ Best 

Practice, Essential Evidence Plus, BMJ Case 

Reports, BMJ Learning, Duodecim EBM 

Guidelines etc. 
 



 Prin HINARI se oferă acces: 

 

 

 

 

28 baze de date 

Scopus (Elsevier), 

Web of Knowledge 

Special Edition - 

Medline, Web of 

Knowledge Special 

Edition - Current 

Contents, Popline 

etc.)  

 

42 surse de 

referinţă  

16 colecţii 

în acces 

deschis 



HINARI 
 este un proiect de inițiativă 

a Organizației Mondiale a 

Sănătății ( OMS ), în 

colaborare cu o serie de 

edituri academice majore, 

universități proeminente și 

organizații internaționale  



În ciuda faptului că toți utilizatorii au 

posibilitatea de a vizualiza o imagine de 

ansamblu de reviste și de a lua unele link-uri la 

textul integral, instituții autorizate sunt  numai : 

clinicile de învățământ, biblioteci universitare , 

instituții de învățământ profesionale , agenții 

guvernamentale înregistrate, care pot avea 

acces la textele integrale ale unor cărți și acces 

gratuit la toate serviciile  HINARI .  





Aceasta este pagina de start a site 

HINARI. În coloana din stânga, 

există link-uri către: Accesul la 

conținut, Înregistrare, Întrebări 

frecvente și Materiale promoționale. 







LOGIN. 

Note: Pentru a accesa textul integral al 

articolelor, trebuie să Vă logați 



Introduceți Numele de Utilizator 
(User Name) și Parola 
(Password) în câmpurile 
corespunzătoare, apoi faceți clic 
pe Login. 



Cautare după: 

Colecție de reviste, 

Colecții de cărți, 

Subiecte, Limbă, Edituri. 











Fereastra se va 

deschide pe site-ul 

revistei, de obicei, cu 

acces la numărul 

curent. 





Pentru fiecare articol, există 

trei opțiuni: 

[Abstract], [Full Text(HTML)] 

și [PDF] format. 

Veți obține articol în format PDF sau în 

HTML, care include link-uri: secțiuni 

ale lucrării, citate bibliografice sau 

Articole pe aceea și temă 









PubMed - baza de date textuală al publicatiilor medicale 

și biologice în limba engleză, secțiunea  "biotehnologie" a 

Bibliotecii Nationale de Medicină din SUA. 

     Baza de date a fost dezvoltată de Centrul Național de 

Informare în Biotehnologie(NCBI) ce reprezintă progresele 

științei despre sanatate prin asigurarea accesului la 

informații biomedicale si genomica.      

 PubMed este o versiune gratuită a bazei de date 

MEDLINE. 

    PubMed a fost introdus pentru prima dată în ianuarie 

1996 



În PubMed sunt liste de reviste din diferite 

categorii de științe de bază și sociale, inclusiv 

antropologie, biochimie, biologie, chimie, 

educație (în general) și biblioteconomie, 

genetica, anatomie umană, drept, microbiologie, 

Neurobiologie, nutriție, psihologie, Știință 

(general) și științele sociale. 







 Rezultatele căutării a eliberat un număr  

foarte mare de articole  

 

 În scopul optimizării  căutării, putem 

folosi următoarele filtre: 





Când treceți cursorul peste abrevierea 

jurnalului obțineți titlul complet al 

revistei. 

Titlul articolului 

Autorii 

Data publicării 

Volum, număr 
Numarul paginii 





 

În meniul vertical,  SEND TO selectați opțiunile 

de salvare a listei sau o trimiteți la adresa 

Dvoastră de e-mail. 





Din conținutul paginii HINARI, de asemenea, puteți deschide 

căutare full-text în: 

 
 

 

baze de 

date 

articole 
materiale de 

referință 
 colecții 

gratuite 





http://www.scopus.com Scopus 

 

Subiect: științe naturale, științele tehnice, medicina, științele 

vieții, științe sociale, altele decât dreptul, științele umaniste; 

 

Tipul de resursă: citații de baze de date, abstracte ale 

publicațiilor științifice; 

Publicațiile incluse: reviste, lucrări ale conferințelor; 



Acoperire cronologică: începînd cu 1960- până 
în prezent, dar variază în funcție de subiect; 

Volumul: mai mult de 15 mii de titluri de 
periodice, inclusiv peste 300 de cărți în limba 
rusă; 

Conține informații cu privire la 13 de 
milioane de brevete de invenții; 

Limba: interfață și rezumate în limba engleză. 
 Fondator si proprietar al resurselor: 
compania Elsevier BV 



SCOPUS 

 conține informații detaliate cu privire la 

articole științifice care citează (h-index), care 

pot fi utilizate pentru a evalua cererea pentru 

publicarea de către comunitatea științifică, 

pentru a determina statutul organizației. 









 http://www.scirus.com  

 este cel mai cuprinzător instrument de cercetare 

științifică de pe web. Scirus este o componentă 

integrantă a majorității produselor Elsevier, care poate 

găsi în mod eficient informațiile în reviste științifice 

pe paginile personale ale oamenilor de știință, 

universități și centre de cercetare. 

 

http://www.scirus.com/


Pe formularul de căutare conține o serie de filtre: 

Format fișier :Informații : Sursa web:jurnale 







 Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, 
Universitatea Yale, și un număr de editori de 
conducere au lansat inițiative (Oare) 

"Acces on-line la cercetările legate de mediu" 



Introduceți numele de utilizator și parola exact 
atribuite instituției Dumneavoastră. 
  Faceți clic pe  Login 



După ce vă conectați în colțul din 

stânga sus apare ca logare Republica 

Moldova 

În plus față de accesul la reviste și cărți, 

pagina de pornire conține link-uri 

permit căutarea full-text în baza de date 

OARE 



Revistele și cărțile sunt disponibile după titluri și 

aranjate alfabetic. 



Prin intermediul link-ului activ 

veți merge la pagina web a 

revistei selectate 











 Portalul online pentru accesul la cercetare pentru Dezvoltare 
și Inovare 

 Lansat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale în 
2009 

 Acesta conține mai mult de 2.000 de reviste 

                                      5.000 de cărți 

                                          14 Editorii 

 Sprijină cercetătorii în curs de dezvoltare în crearea și 
dezvoltarea de noi soluții la probleme tehnice 

http://www.wipo.int/ardi 

 
 



 






