
 

 

Olesea Dobrea 

 

Platforma PRIMO – 

modern, accesibil, rapid și comprehensiv 

Ghidul utilizatorului 

 

 



 

Prefață 

Bibliotecile universitare din Republica Moldova au cunoscut o nouă 

etapă de dezvoltare, modernizare şi reconsiderare. Un rol important 

în transformarea pozitivă a bibliotecilor universitare din RM și 

alinierea lor la tendințele actuale de dezvoltare a societății și 

învățământului superior din țară l-a avut proiectul TEMPUS Nr. 

543929-TEMPUS-1-2013-LT-TEMPUS-JPGR „Servicii 

informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor” 

(„Modern Information Services for Improvement Study Quality 

(MISISQ)”, care a fost conceput ca o strategie de modernizare a 

bibliotecilor universitare din Republica Moldova în vederea 

amplificării rolului acestora în asigurarea studiilor de calitate. 

Nucleul acestei etape îl constituie catalogul partajat al bibliotecilor 

universitare din Republica Moldova, LibUnivCatalog (integrat pe 

platforma PRIMO), care conține peste 968992 de înregistrări 

bibliografice: cărți, seriale, resurse electronice și alte tipuri de 

documente, reflectând colecțiile bibliotecilor participante în proiect. 

La baza constituirii Catalogului partajat a stat softul integrat de 

bibliotecă Aleph, ExLibris. 

În scopul facilitării procesului de regăsire şi furnizare rapidă şi 

relevantă a informaţiei, a fost elaborat ghidul utilizatorului 

„Platforma PRIMO – modern, accesibil, rapid și 

comprehensiv”. Acest ghid vine să susțină  și să îndrume pas cu 

pas utilizatorii și bibliotecarii BȘM în procesul de căutare, regăsire, 

accesare a informației pe platforma PRIMO. Astfel, utilizatorii și 

bibliotecarii vor obține competențe și abilități de regăsire a 

informației la distanță, se vor familiariza cu  posibilitatea accesării 

simultane a multitudinii de resurse informaţionale (cataloage, baze 

de date, Repozitorii Instituționale etc.) oferite de Bibliotecă.  



 

Abrevieri 

USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” din RM 

UASM – Universitatea Agricolă de Stat din Moldova 

USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

USM – Universitatea de Stat din Moldova  

ASEM  - Academia de Studii Economice din Moldova 

UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei 

UPSC – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Platforma informaţională Primo reprezintă un sistem performant de 

descoperire, regăsire și furnizare operativă și eficientă de 

informații, asigurând utilizatorilor acces operativ și calitativ la un 

spectru larg de resurse informaționale. Primo este compatibil nu 

numai cu softul Aleph, ci și cu un număr mare de alte softuri. 

În prezent, în Primo sunt integrate cataloagele electronice ale celor 

şapte biblioteci universitare partenere (USMF, UASM, USM, 

USARB, ASEM, UTM, UPSC), precum şi o gamă largă de resurse 

externe, la care accesul este pe bază de licenţă sau gratuit: bazele de 

date EBSCO, programele HINARI, AGORA, OARE, FAOSTAT, 

AGRIS, SpringerLink etc. 

Platforma Primo poate fi accesată la adresa:  

http://primo.libuniv.md/ sau direct de pe pagina de start a 

Bibliotecii Științifice Medicale, http://library.usmf.md/, efectuând 

click pe pictograma                . 

Primo oferă utilizatorilor posibilitatea de a căuta informația 

simultan în toate resursele disponibile, indiferent de tipul de resursă 

și de localizarea acesteia. Utilizatorii pot efectua căutări în 

Catalogul unei singure biblioteci universitare prin selectarea 

acronimului instituției sau concomitent în toate cataloagele și 

resursele instituţiilor partenere (click opțiunea Toate).     

                                  

 

 

 

http://primo.libuniv.md/
http://library.usmf.md/


Interfața Platformei Primo este disponibilă în trei limbi: română, 

rusă și engleză. 

Un aspect pozitiv al platformei Primo este personalizarea 

mediului de lucru. Pentru a avea acces integral la resursele şi 

funcţiile acesteia (rezervarea on-line a documentelor disponibile la 

raft, furnizarea de informaţii, salvarea rezultatelor căutării în e-raft, 

în vederea creării listelor bibliografice, transmiterea datelor pe e-

mail etc.) este important ca utilizatorul să se autentifice.  Toți 

utilizatorii înregistrați la bibliotecă trebuie sa dețină un nume de 

utilizator și o parolă pentru a beneficia de toate serviciile oferite de 

PRIMO. În cazul BȘM, utilizatorii au fost înregistrați în baza 

permisului unic de acces. 

Efectuând un click pe opțiunea Identificare  din partea 

dreaptă a paginii se va deschide o fereastră de logare în care se vor 

introduce datele de acces: nume de utilizator (name), parola 

(password) și se va selecta acronimul instituției din lista rulantă 

(Institute) și clik pe butonul Login. 

 



 

Platforma a identificat utilizatorul. 

 

Primo permite utilizatorilor să înţeleagă cu uşurinţă 

informaţiile esenţiale, funcţionalităţile şi opţiunile disponibile. 

Utilizatorii pot folosi mai multe modalităţi de căutare a informaţiei: 

căutarea simplă, avansată și prin răsfoire. 

Pentru a efectua o Căutare simplă, se ca tasta în câmpul de 

căutare un cuvân-cheie  sau o sintagmă (poate fi numele autorului, 

subiectul, titlul sau alte date bibliografice  etc). De ex.: se va selecta 

catalogul BȘM USMF și se va tasta cuvântul Ababii. Vom obține 

408 înregistrări bibliografice care conțin termenul Ababii. 

 

 

 

 

 



Aceste rezultate pot fi rafinate. Dacă avem nevoie doar de 

publicațiile care încep cu cuvântul Ababii, vom selecta opțiunea 

„începe cu”: 

  astfel vom obține doar 3 înregistrări bibliografice. 

 

În această modalitate de căutare pot fi utilizaţi: 

 *, ? - operatorii de trunchiere pentru înlocuirea unuia sau 

mai multor caractere (litere din cuvânt) ; 

 „” - pentru căutarea exactă  

 



De exemplu, dacă dorim să obținem o informație amplă privind 

lucrările unui autor, dar nu cunoaștem cu exactitate numele acestuia 

(ex: s sau z, Comsa Gh.) vom înlocui litera s cu semnul ?.  În acest 

caz, sistemul ne va prezenta o lista completă a publicațiilor 

autorului Comsa Gh. 

  

 Căutarea avansată oferă posibilitatea de a combina mai 

multe criterii de căutare pentru a obține rezultate relevante 

  

 

 

 

 



În această modalitate de căutare pot fi combinate mai multe 

criterii concomitent cu ajutorul operatorilor logici sau booleeni (și, 

sau, nu), pentru extinderea sau restrângerea căutării. 

Biblioteca Științifică Medicală efectuează indexarea pe 

subiecte a resurselor informaționale medicale în baza variantei în l. 

rusă a tezaurului specializat MeSH (Medical Subject Headings), 

utilizat de toate bibliotecile medicale din lume.  

De aceea, pentru obţinerea unor rezultate relevante, căutarile 

după subiect în catalogul USMF se vor efectua în limba rusă. 

De exemplu, la tema “Hipertensiunea la gravide” , 

subiectele recomandate pentru căutare ar fi: гипертензия + 

беременности осложнения.  

Primo va afișa  o listă de 49 înregistrări bibliografice la 

această temă.  



Sau гипертензия + беременности, va afișa 52 resurse. 

 

Căutările avansate permit rafinarea rezultatelor după: Data 

publicarii, Tip resursă. Dacă rezultatele vor fi rafinate după tip - 

Articole, platforma va afișa 46 de articole din publicaţiile 

periodice, disponibile în bibliotecă. 

 



Căutarea prin răsfoire reprezintă consultarea sau 

parcurgerea/răsfoirea unei liste în ordine alfabetică, afişată în 

funcţie de browser-ul selectat şi termenii de căutare specificaţi de 

către utilizator. Căutarea prin răsfoire poate fi făcută după: subiect, 

autor, titlu, cotă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În imaginea de mai sus se observă că sistemul sugerează o listă 

pentru subiectul epidemiologie sub mai multe aspecte. În 

dependenţă de subiectul care prezintă interes se va face click pe 

acesta și va fi afișată lista de publicaţii disponibile în colecţiile 

Bibliotecii. 

În partea stângă a paginii utilizatorii au posibilitatea de 

rafina rezultatele (de a limita rezultatele căutării după diverse 

criterii: an, limbă, tip publicație etc). De asemenea pot să 

vizualizeze doar publicațiile  full-text, sau publicațiile disponibile 

într-o anumită Bibliotecă. Totodată, utilizatorii pot sorta lista 

rezultatelor după relevanță, data publicării, după autor sau titlu. 



De exemplu, dacă vom selecta doar publicațiile full-text 

deținute de BȘM, vom obține 14 resurse.  

Bulina verde sugerează disponiblitatea publicației în acces 

deschis sau în una din subdiviziunile Bibliotecii. Dacă se va efectua 

un click pe opțiunea Vizualizare online, vom obține full-textul 

publicației, în exemplul de mai jos – carte.  

 

Utilizatorii autentificați au posibilitatea de a rezerva 

documente în una din locațiile disponibile, efectuând un click pe 

opțiunea Solicitare. Vom selecta locația și vom efectua un click pe 

butonul rezervare.  

 



 

Descrierea bibliografică completă a publicaţiei poate fi 

vizualizată accesând opțiunea Detalii.  

Dacă se va face click pe opțiunea USMF (Aleph),  

platforma Primo va face legătura cu Catalogul partajat LibUniv și 

utilizatorul  va reuși să ajungă la înregistrarea bibliografică detaliată 

în softul Aleph. 



 

 

Opțiunea Link la resursă va permite vizualizarea, descărcarea sau 

imprimarea full-textului. 

 

 

 

  

 

 

 

Prin intermediul butonului Recenzii & Etichete (tag), 

utilizatorul poate posta review-ul pentru publicație, evaluând 

articolul cu o notă de la 1 -  10.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizatorii înregistraţi în sistem  pot crea tag-uri, care 

presupun cuvinte sau expresii adăugate înregistrărilor bibliografice, 

în scopul de a-i ajuta la organizarea informațiilor.  Tag-urile 

atribuite unei înregistrări sunt afişate sub formă de listă sau o listă 

aranjată în ordinea popularităţii acestora. Crearea şi utilizarea tag-

urilor consolidează interacţiunea între utilizatori prin crearea 

grupurilor de utilizatori cu interese similar. 

Secțiunea Contul meu îi oferă utilizatorului posibilitatea să-

și gestioneze mediul de lucru: să modifice setările personale, să 

vizualizeze informațiile despre împrumuturile și rezervările 

efectuate etc. Efectuând click pe opțiunea Cererile mele sistemul 

va afișa o listă a tuturor publicațiilor rezervate. 

 



 

În cazul în care utilizatorul nu mai dorește să împrumute 

publicația rezervată, poate anula rezervarea prin accesarea opțiunii 

Anulare. 

De asemenea, pot fi verificate informațiile despre 

împrumuturile de documente prin accesarea opțiunii Împrumuturi. 

Tot aici pot fi monitorizate termenele de restituire a publicațiilor 

împrumutate. 

 

 

 

 

 



Utilizatorul are posibilitatea de a efectua diverse acțiuni cu 

înregistrările bibliografice obținute în urma.  Pot fi adăugate pe e-

raft (ca mai apoi să revină la ele), să le transmită pe e-mail, să 

tipărească. Totodată, utilizatorul poate exporta înregistrări 

bibliografice în sistemele de gestiune a referinţelor EasyBib, 

EndNote, RefWorks, în diferite formate pentru citări. 

 

Opțiunea e-raft de pe pagina de start permite vizualizarea 

rezultatelor salvate pe e-raft. În această listă se regăsesc și 

înregistrările adăugate anterior. 

 

 

 

 

 

 



Pentru organizarea eficientă a informațiilor pot fi create mape cu 

diferite subiecte. De exemplu, prin click pe pictograma   vom 

crea un folder nou, cu denumirea ORL și vom efectua click pe 

opțiunea Salvare.  

 

Cu această listă din e-raft utilizatorul  poate efectua diferite 

operațiuni:  

1. selectarea înregistrărilor necesare; 

2.  - decuparea înregistrărilor selectate; 

3.  - copierea înregistrărilor selectate; 

4.  - inserarea înregistrărilor selectate; 

5.  - ștergerea înregistrărilor selectate; 

6. trimitere pe e-mail, tipărire, export către bazele de date de 

gestiune a datelor bibliografice.  



 

 

Platforma Primo integrează o multitudine de resurse 

informaționale: 

1. instituţionale deţinute de bibliotecă; 

2. provenite din surse externe, baze de date la care 

biblioteca oferă acces pe bază de licenţă, IP sau gratuit; 

3. Repozitoriile Instituționale; 

4. PCI – Primo Central Index - Primo Indexul Central 

(PCI) o vastă colecţie de resurse informaţionale, 

destinată comunităţii academice. Primo Central Index 

cuprinde sute de milioane de resurse electronice 

ştiinţifice de importanţă regională sau globală: articole 

din reviste, cărți, recenzii, materiale ale conferințelor 

științifice, comentarii, documente legislative și multe 

altele, care sunt adunate de compania ExLibris direct de 

la editori sau din arhivele cu acces deschis. Numărul de 

înregistrări crește constant, adăugând surse suplimentare 

de date. Multe înregistrări conțin doar rezumate, iar 

altele conțin textul integral. PCI este menținut de 

compania ExLibris și oferită ca serviciu tuturor 

utilizatorilor Primo. 

Datorită platformei Primo, bibliotecile îşi extind potenţialul 

de date, devenind parte activă a infrastructurii informaţionale web 

cu implicaţii mai vizibile şi mai atractive pentru utilizatori. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Științifică Medicală a  

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  din RM 

Vă urează succes în descoperirea, exploatarea și 

 utilizarea platformei PRIMO! 

 

 


