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elaborat de

Institutul de Dezvoltare 
a Societăţii Informaţionale 

PENTRU CINE?

Instrumentul Bibliometric Naţional se adresează:

• cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, 
studenţilor – pentru activități de cercetare, tendințe 
recente pe domenii, coautorat, raportare, generarea 
bibliogra�ilor etc.;

•    autorilor de articole ştiinţi�ce – pentru evidenţa 
publicaţiilor în revistele ştiinţi�ce, acces la informaţii 
statistice privind articolele publicate de autor etc.;

•    factorilor de decizie – pentru a obţine informaţie 
la zi privind publicaţiile în reviste ştiinţi�ce 
naţionale, materiale ale conferinţelor, publicaţii 
internaţionale, distribuţia acestora pe domenii 
ştiinţi�ce, date statistice  pentru luarea deciziilor în 
procesul de evaluare a organizaţiilor, colectivelor, 
cercetătorilor, doctoranzilor;

•   publicului larg – pentru a oferi o imagine de 
ansamblu asupra evoluţiei publicaţiilor ştiinţi�ce 
naţionale în diverse domenii.

În perspectivă, IBN îşi propune să devină instrument 
pentru analize bibliometrice, webometrice şi altme-
trice ale producţiei ştiinţi�ce naţionale.

Pentru completarea / corectarea informaţiei din IBN, 
rugăm să ne contactaţi la: 

tel. (022) 288 759,
e-mail: ibn@idsi.md

                          www.facebook.com/InformationSocietyDevelopmentInstitute

www.linkedin.com/company/information-society-development-institute

Date de contact

Începând cu 1 februarie 2016, IBN este înregistrat pe 
platforma WEBOMETRICS.info şi ocupă poziţia 152 în lume 
printre portaluri/ repozitorii.
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals?page=1

cea mai mare bibliotecă electronică 
cu Acces Deschis 

la publicaţiile științi�ce ale autorilor 
din Republica Moldova 

sistem informatic pentru depunerea şi 
evaluarea online a propunerilor de 
proiecte/programe din sfera ştiinţei şi 
inovării:   www.expert.idsi.md  

baza de date naţională a publicaţiilor 
ştiinţi�ce din Republica Moldova 
www.ibn.idsi.md

ACADEMICA  
e-Infrastructură corporativă care 
interconectează toate instituțiile 
academice, contribuind la crearea 
spațiului informațional unic în sfera 
CDI și integrarea în spațiul 
informațional european și global.

transmisiuni online ale evenimentelor 
ştiinţi�ce, educaţionale şi culturale                          
www.idsi.md/tv

serviciu     de    acces    securizat    prin 
roaming, la nivel mondial, dezvoltat 
pentru comunitatea științi�că și 
educațională  internațională.
www.idsi.md/eduroam

furnizor de identitate pentru 
cercetători în cadrul LEAF (MoLdovan 
ResEarch and EducAtion Identity 
Federation).

e-INFRASTRUCTURĂ DE 
CERCETARE

Știință, Tehnologie,
Inovație și Utilitate

platformă cu acces deschis la 
informaţia din cercetare  www.stiu.md



PENTRU MANAGERI, SECRETARI ŞTIINŢIFICI,  
COLEGII DE REDACŢIE ŞI CONDUCĂTORI DE 
DOCTORAT

CE ESTE IBN?
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PENTRU CERCETĂTORI, DOCTORANZI, 
MASTERANZI, STUDENŢI, CETĂŢENI

Pagina instituţiei

(c) IDSI 01.2020


	buclet_IBN_fata_CA_30.01.20
	buclet_IBN_verso_CA_30.01.20

