
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

1. Vizibilitatea sporită a autorului 

2. Asocierea unei adrese de Internet 
permanente 

3. Arhivarea rapidă și eficientă, în condiții de 
siguranță și securitate; prezervarea digitală 

4. Căutarea în textul integral al articolului 

5. Accesul la textul integral după un anumit 
timp de la publicarea în revistă (embargo) 

6. Respectarea dreptului la proprietate 
intelectuală  

7. Distribuirea conținutului prin intermediul 
unei aplicații web integrate (DSpace) 

8. Respectarea cerințelor prevăzute de unele 
granturi legate de diseminarea cercetării 

9. Indexarea în baze de date (Google Scholar, 
Duraspace, OpenDOAR, ROAR) 

10. Integrarea ORCiD, Altmetric, WoS API și 
Scopus API. 
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Autorul se autentifică, alege colecția și începe 
înregistrarea articolului, completând: 

• autorul (după model); 
• titlul articolului; 
• data publicării, editura; 
• referința bibliografică (locul în revistă); 
• identificatorul (URL, ISSN etc.); 
• tipul documentului (de ex., articol); 
• limba de publicare; 
• cuvinte-cheie, rezumat; 
• fișierul (PDF, .doc, .jpg, .tiff, .avi etc.); 
• citește, bifează termenii licenței și publică. 
  

 

 

ÎNREGISTRAREA 

DSpace reprezintă una dintre soluțiile software 
open source care fac parte din portofoliul 
Universității “Dunărea de Jos” și care a fost 
adoptată pentru implementarea depozitului 
ARTHRA. 

Buna funcționare a depozitului digital este legată 
de existența Compartimentului de digitizare și 
prezervare a documentelor electronice și de două 
documente de referință (procedura operațională și 
regulamentul de organizare și funcționare). 

 

Căutarea se face din pagina principală 
(dreapta sus) în toate metadatele și în textul 
integral. Utilizatorul completează în casetă 
unul sau mai multe cuvinte-cheie care pot fi 
legate prin operatorii booleni AND, OR sau 
NOT. 

AND = caută toate cuvintele 
OR = caută oricare dintre cuvinte 
NOT = exclude cuvintele 

Răsfoirea se face din pagina principală, 
după criteriile plasate în partea dreaptă a 
ecranului: comunități și colecții, autor, titlu, 
data publicării, subiecte sau data 
înregistrării în sistem. Utilizatorul poate 
descoperi topul autorilor, subiectelor sau 
datelor de publicare și numărul articolelor 
care au fișiere atașate în sistem.  

Sortarea rezultatelor se face după titlu, data 
de publicare sau de înregistrare în sistem. 

CĂUTAREA ȘI 
RĂSFOIREA 

 

Biblioteca – documente incluse: liste 
bibliografice transmise în cadrul acțiunilor de 
acreditare din universitate; ghiduri utile 
pentru cercetarea științifică; instrumente de 
marketing; prezentări și articole ale 
personalului; statistici. 

Facultățile din universitate – documente 
incluse: cursuri, articole, lucrări de licență, 
disertații sau rapoarte de cercetare. 

Școala doctorală a universității – documente 
incluse: teze de doctorat susținute în cadrul 
UDJG; rezumate ale tezelor de doctorat. 

Analele științifice ale universității – documente 
incluse: articole științifice publicate în 
fasciculele revistei universității. 

 

COMUNITĂȚILE 
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