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Declarația IFLA
privind accesul

deschis

• implementarea unui sistem riguros privind calitatea în
știință;

• asigurarea prezervării pe termen lung a informațiilor
din domeniul cercetării;

• asigurarea libertăților fără cenzură;

• servicii eficiente și ușor de utilizat;

• găzduirea activităților care sprijină „cultura
informației";

• lărgirea benzii și a altei infrastructuri esențiale
care stă la baza unui acces robust la informație.



AVANTAJELE PUBLICĂRII ÎN ACCES DESCHIS

- asigurarea accesului liber la cercetări prin depozitarea documentelor în
format electronic într-o arhivă bine organizată;

- extinderea accesului la cercetarea ştiinţifică universitară;

- creşterea transparenţei şi eficientizarea comunicării ştiinţifice;

- sporirea competitivităţii, şi impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice;

- majorarea numărului de citări a publicaţiilor cercetătorilor;

- promovarea imaginii universităţii şi a cercetătorilor;

- crearea unui sistem accesibil şi viabil de evidenţă şi control al
publicaţiilor şi autorilor în funcţie de diverse criterii.



INSTRUMENTE CARE ASIGURĂ ACCESUL 

DESCHIS LA CERCETARE

Baze de date ştiinţifice

Reviste electronice 

Repozitorii naţionale şi internaţionale

Biblioteci electronice deschise



În anul 2012 Biblioteca Științifică USARB

inițiază Repozitoriul instituțional ORA (Open Research

Arhive) USARB.

Scop: crearea unui sistem sigur de arhivare centralizată

a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale universitarilor

bălţeni în vederea acumulării, stocării, conservării şi

diseminării informaţiei.

A fost elaborat conceptul, identificate etapele de

implementare, pregătit pachetul de documente

normative.



ORA USARB în Registre internaţionale

Repozitoriul instituţional ORA USARB a fost

dezvoltat în cadrul Proiectului MISISQ, Politica

Accesului Deschis fiind înregistrată în Directoriile

internaţionale pentru a spori vizibilitatea şi ratingul

USARB:

• Registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open

Access Repository Mandates and Policies)
http://roarmap.eprints.org/999/

• Registrul ROAR (Registru of Open Access

Repositories)
http://roar.eprints.org/11083/

• OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
http://www.opendoar.org/find.php?rID=3714&format=full

• DuraSpace

http://duraspace.org/registry/repository/7680

http://roarmap.eprints.org/999/
http://roar.eprints.org/11083/
http://www.opendoar.org/find.php?rID=3714&format=full
http://duraspace.org/registry/repository/7680


ORA - Open Research Archive USARB 
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

Conţine:

• 2 892 titluri

• 1 043 autori

• 8 837 subiecte

Vizualizări
(09.11.2017-25.05.2018)

• Total - 35 031

• Articole - 22 129

• Colecţii - 489

• Comunităţi - 296

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/bu

niv.html

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html


Beneficii ale RI 
ORA USARB

remarcate de 
respondenţi: 

• articolele pot fi accesate de un număr mai mare de utilizatori; 

• creşterea vizibilităţii autorilor şi ca urmare posibilitatea unui număr mai
mare de citări; 

• depozitarea centralizată pe termen lung a lucrărilor cu text integral în
format electronic; 

• crearea unui sistem viabil şi accesibil de evidenţă şi de control a 
numărului de publicaţii pe Facultăţi, catedre şi a angajaţilor în parte.

Propuneri şi 
sugestiile referitor 

la Repozitoriul 
Instituţional ORA 

USARB

• toate cadrele didactice să ofere publicaţiile editate Bibliotecii pentru a face 
vizibilitate rezultatelor cercetarilor şi creşterea ratingului USARB; 

• să fie cât mai multe documente în acces liber; 

• să fie publicate şi articolele scrise de studenţi la conferinţe; 

• cât mai multe documente disponibile; 

• toţi profesorii să plaseze cursurile sale; 

• publicarea articolelor studenţilor şi masteranzilor; 

• desigur, să fie mărit numărul de lucrări expuse şi cât mai multe publicaţii noi.



Biblioteca Ştiinţifică USARB în Open Library

https://openlibrary.org/people/librunivusb

Scopul catalogului – crearea unei

„pagini web pentru fiecare carte

publicată vreodată“, înregistrarea este

gratuită.

Dispune - peste 20 mln. de înregistrări

on-line în acces liber.

Până în prezent în Biblioteca deschisă

Open Library sunt indexate 308 de

lucrări ale universitarilor bălţeni.

https://openlibrary.org/people/librunivusb


Zenodo este o bază de date 

pentru publicare, cercetare și arhivare, 

construită și dezvoltată de cercetătorii

departamentul TI al CERN (Organizația 

Europeană pentru Cercetare Nucleară). Este

finanțat de CERN și Comisia Europeană prin

intermediul OpenAIRE, OpenAIRE Plus.

Zenodo este un depozit de date de 

cercetare și pune la dispoziție cercetări și

conținuturi educaționale și

informaționale. Zenodo salută încărcarea datelor

de cercetare de la orice persoană, instituție, 

comunitate științifică .



Biblioteca Științifică USARB în ZENODO 

Până în prezent în Zenodo au fost indexate 168 de lucrări ale  universitarilor bălţeni. 

http://zenodo.org

http://zenodo.org/


Zenodo atribuie DOI (Digital Object Identifier) 

DOI este utilizat pentru a identifica în mod unic un

document electronic sau o altă entitate. DOI-ul unui

document rămâne fix pe întreaga durată de existență a

acelui document, spre deosebire de URL-uri care se

pot schimba odată cu schimbarea structurii de fișiere

a serverului web unde este publicat conținutul on-line.



Zenodo oferă licenţe CREATIVE COMMONS, acestea asigură o modalitate simplă

și standardizată de a oferi celor din jur permisiunea de a distribui și utiliza creațiile personale

în felul în care decid.

Creative Commons este o asociație non-guvernamentală globală dedicată susținerii

unui Internet liber și accesibil, îmbogățit prin cunoaștere liberă și resurse creative pentru ca

oameni de peste tot din lume să le poată folosi, distribui și dezvolta.



În 2017 Biblioteca Ştiinţifică USARB a

fost înregistrată cu statut de editor şi în baza de

date Central and Eastern European Online

Library (C.E.E.O.L), fapt ce-i permite să

indexeze în această bază revistele ştiinţifice şi

cărţile publicate de USARB. Înregistrarea a fost

posibilă în urma semnării unui acord de

colaborare dintre administratorii bazei de date

şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” pentru

obţinerea licenţei de editor.

C.E.E.O.L este o baza de date internaţională

care oferă acces la publicații academice și

culturale din domeniul socio-umanist din țările

Europei Centrale și de Est.

https://www.ceeol.com

Central and Eastern European Online Library 

https://www.ceeol.com/


Biblioteca Ştiinţifică USARB în lista editorilor din Republica Moldova din 

baza de date C.E.E.O.L



 Conţinut specializat – acces la articole full text în format PDF, oferite de cele mai

importante edituri academice şi culturale din Europa Centrală şi de Est.

 Conţinut indexat – articolele sunt însoţite de informaţie bibliografică: titlu, cuvinte

cheie şi sumar. Articolele conţin toate tabelele, pozele, graficele din varianta printată.

 Conţinut ştiinţific şi în limba română (peste 320 titluri de reviste din România şi

Republica Moldova)

 Căutare simplă şi avansată - în campul autor, titlu, cuvinte cheie, sumar, domeniu

şi deasemenea cautare full text.

 Statistici de utilizare – bibliotecarii au la dispozitie statistici privitoare la acces,

numarul de articole citite în total şi per adresa de IP.

 Acces nelimitat – accesul se face pe baza de autentificare. Acces nelimitat pentru toţi

utilizatorii şi vizitatorii bibliotecii, la toate revistele, din toate domeniile. Utilizatorii

pot descărca, salva şi tipări articolele.

Ce oferă utilizatorilor baza de date C.E.E.O.L



La moment Biblioteca Științifică USARB are indexate două titluri de reviste Artă şi Educaţie

Artistică şi Confluenţe Bibliologice în total 232 articole. 



C.E.E.O.L oferă posibilitatea de a descărca rapoarte statistice din care putem afla

numărul de descărcări ale articolelor pe o anumită perioada de timp. Rezultatele sunt

împărțite în două grupe, în funcție de tipul de client - Instituții și Utilizatori privați.

C.E.E.O.L, de asemenea, cumulează

automat la un nume de autor înregistrat în bază

toate lucrările acestuia indexate şi de alţi editori.



Instrumentul Bibliometric Național este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces

Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada

1993-2018 şi materiale ale manifestărilor științifice. Din februarie 2016, IBN este

înregistrat pe platforma webometrics.info și ocupă poziția 152 dintre repozitorii la nivel

mondial.

Reviste publicate de USARB înregistrate în IBN



Revistă academică, internaţională

de lingvistică, semiotică şi ştiinţa

literară cu acces deschis, (peer

reviewed), fondată, în 2009,

Categoria B.

Este inclusa în cataloagele a

peste 1000 de biblioteci din 83 de

state, indexată în diferite baze de

date internaţionale de prestigiu şi

în DOAJ.



Glotodidactica



Revistă academică,

internaţională de lingvistică, 

semiotică şi ştiinţa literară cu 

acces deschis, (peer reviewed), 

fondată, în 2010, Categoria C. 

Revista este inclusă într-un şir

de cataloage electronice ale unor

biblioteci de prestigiu din lume.

Este indexată în mai multe baze

de date internaţionale.



Artă şi Educaţie Artistică



http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe?page=8

Viitorii studenți în încercarea

de a alege o universitate la

care urmează să-şi facă

studiile pot consulta

clasamentul webometric

dându-şi seama de calitatea

studiilor și de prestigiul

instituţiei.

Ratingul Web al

universităţilor care are ca

scop principal susţinerea

iniţiativelor de acces deschis

la publicaţiile ştiinţifice şi

alte materiale academice

Ratingul Web al universităţilor

http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe?page=8


Scopul inițial al Clasamentului a fost de a

promova publicarea pe Web. Susținerea

inițiativelor privind accesul liber, accesul

electronic la publicațiile științifice și la alte

materiale academice.

Indicatorii web sunt deosebit de necesari

pentru clasificare, deoarece nu se bazează pe

numărul de vizite sau pe designul paginilor, ci

pe performanța și vizibilitatea globală a

universităților.

Topul universităților de către citatele Google Scholar

Ediția a cincea (decembrie 2017)



Clasamentul oamenilor de știință din instituțiile academice sunt calculate, în

conformitate cu profilurile publice ale Citărilor din Google Scholar. Ediţia aprilie, 2018



eLIBRARY.RU este cea mai

mare bibliotecă digitală din

Rusia de publicații științifice cu

capacități extinse de căutare și

analiză a informațiilor științifice.

Biblioteca este integrată cu

indicele rus de citări (РИНЦ) un

instrument disponibil publicului

gratuit pentru măsurarea

activității de publicare a

cercetătorilor și organizațiilor.

https://elibrary.ru

https://elibrary.ru/


În comunitatea oamenilor de ştiinţă, fiecare este creator, dar şi consumator de

informaţie. Singura problemă ţine de calitatea şi fiabilitatea descoperirilor ştiinţifice.

Valoarea unei biblioteci, indiferent de tipul acesteia, constă nu numai în

diversitatea și bogăția colecțiilor sale, ci și în gradul de valorificare a potențialului lor

informațional, întrucât misiunea oricărei biblioteci este aceea de a face posibil accesul

rapid și eficient al utilizatorilor la informații de oriunde şi oricând.



MULŢUMESC




