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Titlu slideCe este DOI ?

DOI - Digital Object Identifier / Identificatorul 

obiectului digital – determină 

•locația permanentă a unui obiect digital în 

Internet, 

•denumirea obiectului și 

•metadatele, care descriu obiectul respectiv. 
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Titlu slide

DOI poate fi atribuit următoarelor 

tipuri de obiecte digitale:  

•Reviste, numere/ volume de 

revise, articole științifice

•Monografii, capitole de monografii 

•Culegeri ale conferințelor, 

publicații în culegeri 

•Teze de doctor/ doctor habilitat

•Rapoarte științifice 

•Preprint-uri

•Seturi de date științifice

•Alte tipuri de publicații științifice, 

inclusiv componentelor acestora 

(tabele, figuri, grafice etc.)

DOI – de ce este necesar ?

De ce DOI este important 

•Indică locația persistentă a unei publicații în 

Internet (chiar și în cazul modificării domenului 

web sau a editurii)

•Sporește credibilitatea și prestigiul revistei

•Sporește substanțial “vizibilitatea”

publicațiilor online (inclusiv pentru motoarele 

de căutare, precum Google Scholar)

•Facilitează evidența citărilor (serviciul Cited 

by)

•Facilitează integrarea cu bazele de date 

internaționale (Scopus, Web of Science, 

EBSCO, DOAJ etc.)

•Standardul utilizat de cele mai prestigioase 

edituri din lume

•Reprezintă unul dintre cele mai importante și 

solicitate instrumente pentru revistele 

științifice
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Titlu slide

https://doi.org/10.52240/abcde12345
hyperlink DOI prefix sufix

Structura DOI

https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(1).01

abrevierea 
revistei

anul 
editării

nr, volum

numărul de 
ordine al 

articolului

atribuit de agenția de 
înregistrare, ex.Crossref

format și atribuit 
de revistă

https://doi.org/10.52277/1857-2405.2021.1(56).4

codul ISSN 
al revistei

anul 
editării

nr, volum

prima pagină 
a articolului

https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(1).01
https://doi.org/10.52277/1857-2405.2021.1(56).4
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numele autorilor 
ORCID 
afiliere 
titlul articolului
ISSN 
ISBN 
paginile
numărul revistei
volumul revistei
data publicării
identificatori 

Înregistrarea DOI 

Informațiile despre publicații sunt partajate 

și utilizate în motoarele de căutare, 

instrumente de editare și publicare, 

platforme de descoperire, cataloage ale 

bibliotecilor, bazele de date internaționale.

Agenție, agregator și registrator 

DOI,  sursă de metadate a 

publicațiilor științifice.  

Pentru atribuirea și înregistrare identificatorului DOI al unei 

publicații științifice, metadatele acestei publicații trebuie 

înregistrate în Crossref (manual sau se generează fișiere 

XML). 

Metadatele publicației includ:

Crossref asigură infrastructura necesară 

pentru încorporarea publicațiilor în 

rețeaua globală de citări a literaturii 

științifice.

Crossref crează o rețea globală durabilă de 

informații științifice interconectate, care scoate 

în evidență citările, actualizările, relațiile și 

originea publicațiilor.
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Titlu slidesearch.crossref.org – căutarea metadatelor  în Crossref
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Cum puteți obține DOI

Încheierea contractului direct cu Crossref
https://www.crossref.org/membership/

Încheierea contractului cu membrul-afiliat al 

Crossref în Republica Moldova –

METADATA, beneficiind de suport 

administrativ, tehnic și consultanță în limba 

română
https://metadata.md/

https://www.crossref.org/membership/
https://metadata.md/
http://www.metadata.md/
http://www.metadata.md/
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info@metadata.md

Vă mulțumesc pentru atenție!
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