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Logarea în interfața web a Repozitoriului
⓵ Accesăm pagina Home a repozitoriului ➦ http://repository.utm.md
⓶ Selectăm Login
⓷ Introducem datele de logare :

⫸ E-Mail Address: user@lib.utm.md
⫸ Password: parolaUSER
⓸ Clic ➦ Sign In
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Înregistrare articole din conferințe
Vom exemplifica înregistrarea în IRTUM a unui articol din conferința descrisă aici :

Start ➲ Înregistrare publicație (articol din conferință)
⫸ Selectăm colecția în care vom înregistra publicația
(Navigăm în structura repozitoriului și deschidem colecția respectivă )
Home → Facultatea Urbanism şi Arhitectură → Conferinţe →
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului → 2020
Pagina de start → Comunitate → Sub-Comunitate → Sub-Comunitate → Colecție

⫸ Accesăm Submit a new item to this collection
Se deschide prima pagină a formularului de întroducere a datelor

Start ➲ Înregistrare publicație (articol din conferință)
Pagina de start → Comunitate → Sub-Comunitate → Sub-Comunitate → Colecție
...

...

http://repository.utm.md/handle/5014/16029

Procesul de înregistrare a articolului

Procesul de înregistrare a articolului se realizează în 5 pași (pagini)
⓵ Describe -> ⓶ Describe ⫸ în aceste 2 pagini se introduc metadatele care descriu
publicația
⓷ Upload ⫸ se încarcă fișierul sau grupul de fișiere asociat înregistrării
⓸ Review ⫸ se revizuie datele întroduse în paginile ⓵ - ⓷
⓹ CC License ⫸ se selectează tipul de licențe Creative Commons

➦ Complete ⫸ finisarea procesul de înregistrare.

Pagina 1 # Describe
➀ Introducem Autorul/Autorii

Authors: (Last Name): PROASPĂT (First Name): Eduard
➲ Cazul mai multor autori pentru publicație: Clic ➦ Add și întroducem datele
pentru fiecare autor în grupul de casete Authors.
➁ Introducem Titlul publicației
Title: Studiul metodelor privind determinarea in-situ a rezistenței la
compresiune ale elementelor de beton armat
➲ Cazul existenței titlurilor paralele (în alte limbi), le completăm în Other Titles:
prin adăugarea cu Add
➂ Introducem Anul Ediției
Date of Issue: 2021
➃ Introducem Editorul
Publisher: Universitatea Tehnică a Moldovei

Pagina 1 # Describe
➄ Introducem datele pentru Identificatori (ISBN, ISSN, URI, ... etc)
Identifiers: Selectăm din listă tipul identificatorului: ISBN și introducem valoarea 978-997587-779-4
➲ Cazul când avem mai mulți identificatori ► Selectăm Add și întroducem valoarea pentru
fiecare identificator. Pentru identificatorul DOI selectăm tipul URI și indicăm adresa web.
➅ Introducem textul pentru Citarea publicației.

Citation: PROASPĂT, Eduard. Studiul metodelor privind determinarea in-situ a rezistenței la
compresiune ale elementelor de beton armat. In: Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării
teritoriului: materialele conf., 27 noiem. 2020, Chişinău, 2021, pp. 416-419. ISBN 978-9975-87-779-4.

➆ Selectăm Tipul publicației (Articol, Carte, Materialele Conferinței etc)

Type: Article
➇ Selectăm limba de publicare a documentului
Language: Romanian
➈ Selectăm Next pentru a trece la pagina următoare sau Save & Exit în cazul când se dorește
salvarea datelor introduse pentru a reveni mai târziu la completarea datelor și înregistrarea
publicației în repozitoriu.

Pagina 1 # Describe

Pagina 2 # Describe
➉ Introducem Cuvintele Cheie
Subject Keywords: beton armat
Adăugăm și alte cuvinte cheie prin clic ➦ Add rezistență la compresiune ➦ Add metoda
ultrasunetelor
⑪ Introducem Abstractul
Abstract: The article presents the results of experimental studies on the in-situ determination of
the compressive strength of reinforced concrete elements with the ultrasonic method. Study of
methods of quality control of construction materials, in particular concrete and reinforced
concrete. Evolution of non-destructive quality control methods for concrete and monolithic
reinforced concrete.
⑫ Selectăm Next pentru a trece la pagina următoare sau Save & Exit în cazul când se dorește
salvarea datelor introduse pentru a reveni mai târziu la completarea datelor și înregistrarea
publicației în repozitoriu.

Pagina 2 # Describe

Pagina 3 # Upload
⑬ Selectăm fișierul PDF cu conținutul publicației Upload File(s)
File: Clic ➦ Choose File: Se deschide caseta Open File ➦ Selectăm fișierul (*. PDF) cu conținutul
publicației și clic ➦ Open.
➲ Cazul cînd avem de încărcat mai multe fișiere ➦ Selectăm Upload File & another
⑭ Selectăm Next pentru a trece la pagina ⇒ următoare sau Previous pentru a reveni la pagina ⇐
anterioară.

Pagina 4 # Review Submission
Revizuim toate datele înregistrate în paginile ➀ - ➂. Dacă sunt necesare corecții intrăm în
pagina respectivă pentru redactarea datelor ➦ Correct one of these

Pagina 5 # License
⫸ Selectăm tipul de Licență Publică
din lista License Type: Creative
Commons
⫸ Atribuim drepturile de distribuire
și reproducere pentru publicație.
Optăm pentru :
◉ No - NonCommercial (NC)
◉ No – No Derivs (ND)

⫸ Finisăm procedura de
înregistrare a publicației
Clic ➦ Complete submission

Pagina articolului intregistrat în IRTUM
http://repository.utm.md/handle/5014/16652
Pentru a vedea toate metadatele
asociate acestei înregistrări, clic ➦
Show full item record

