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Ghid de utilizare al Instrumentului Bibliometric Național în procesul de evaluare a revistelor 

Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN, https://ibn.idsi.md/) este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la 

articole publicate în revistele științice din Republica Moldova.  

Actualul document se adresează membrilor comisiei de evaluare a revistelor ştiinţifice.  

http://www.ibn.idsi.md/
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Autentificare în sistem 

     Pagina de logare 
Faceţi click pecâmpul de adresă şi după  
adresa https://ibn.idsi.md/ro/ culegeti  fără 
spaţii cuvântul user. În câmpul de adresă se 
va afişa https://ibn.idsi.md/ro/user. Tastaţi 
Enter. 
 
Introducerea credenţialelor 
În câmpurile Username şi Password 
introduceţi numele de utilizator şi parola 
DVS. Introduceţi codul CAPTCHA. Tastaţi 
butonul Logi in. 
 
Afişarea revistelor cu acces la formularele 
de aplicare şi evaluare 
După autentificarea cu succes sub numele 
utilizatorului se va afişa lista revistelor cu 
acces special. Faceţi click pe titlul revistei 
pentru a deschide pagina revistei ştiinţfiice. 
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  Pagina revistei     
 

 

Sortarea revistelor 
Clic pe oricare dintre literele din alfabet, pentru a afișa lista 
revistelor, titlul cărora începe cu litera respectivă.  
 

Categoria revistei 
Istoricul categoriilor deținute de revistă este afișat în ordinea 
invers cronologică , prima de sus  fiind categoria actuală a revistei. 
Clic epe iconița PDF pentru a vizualiza Hotărârea de acreditare, 
care confirmă categoria  revistei.  
 

Limba de publicare 
Clic pe opțiunea dată pentru a afișa numărul de articole științifice 
și rezumate ale acestora care se publică în diverse limbi  din 
cadrul revistei date.  
Generare Anexa 1 , Anexa 3 
Click pe iconiţele de generare a formularului de aplicare / 
evaluare a revistei (Anexa 1 / Anexa 3 la Regulamentul de 
evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice). 
 

Date statistice despre revistă 
Clic pe iconițele respective pentru a afișa grafice cu date statistice 
despre revista dată.  
 

Descărcarea unui număr de revistă 
Clic pentru a descărca numărul complet al revistei  în format PDF. 
 

Articole științifice  
Clic pe titlul articolului pentru  a afișa pagina  articolului . Clic pe 
numele autorului pentru a afișa pagina autorului cu articolele 
scrise de acesta. 
 

Topul autorilor 
Clic pentru a afișa lista autorilor cu cele mai multe articole în 
revista dată.  
 

Colegiul de redacție 
Clic pentru a afișa  componența colegiului de redacție al revistei 
date.  
 

1 

Colaborare internațională 
Clic pentru a afișa informații privind colaborarea 
internațională a revistei, inclusiv bazele de date și cataloagele 
internaționale în care este inclusă revista, vânzarea revistei în 
străinătate, schimb de publicaţii ştiinţifice cu reviste de peste 
hotare și  transmiterea revistei la biblioteci de peste hotare.    
 

Prezența autorilor din străinătate 
Clic pentru a afișa pagina cu lista articolelor scrisede  
autorii din străinătate în revista dată. Lista poate fi 
generată pentru diverse perioade, tipărită sau exportată în 
format PDF.   

Domenii  

Numere înregistrate 
Clic pe un an pentru a afișa numerele din anul dat 
înregistrate în IBN. Clic pe numărul revistei  pentru 
a afișa conținutul numărului în partea centrală a  
paginii.  
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