
Creşterea impactuluii vizibilităţii cercetărilor 
prin implementarea şi dezvoltarea 
unui depozit digital instituţional

Valentina Nastas

Serviciul Informatizare BTŞ, UTM

Conferinţa organizată în cadrul săptămânii Accesului Deschis

(23 octombrie, 2013)

„Promovarea Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică în 

scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice”



• constituirea resuselor digitale - ansamblu de activităţi de selecţie şi 
pregătire a documentelor pentru digitizare; digitizarea propriu-zisă; 
prelucrarea documentelor digitizate prin metadate, standarde, norme 
specifice; stocarea resuselor digitale rezultate;

• interoperabilitatea - stabilirea protocoaleor şi standardelor pentru 
facilitarea unificării colecţiior digitale dispersate;

• acces eficient - furnizarea unor instrumente flexibile şi eficiente pentru 
accesarea conţinutului digital, în aşa fel încât să satisfacă necesităţile 
utilizatorilor finali;

• preocupări de natură legală - drepturile de proprietatea intelectuală
asociate cu accesarea, copierea şi diseminarea materialelor pe suport 
fizic şi digital;

sustenabilitatea financiară adică dezvoltarea unor modele economice 
pentru susţinerea financiară a colecţiilor şi bibliotecilor digitale.

1 Elena, Tîrziman. Colecţii şi biblioteci digitale. Editura Universităţii din 
Bucureşti , 2011

Biblioteca digitală
Biblioteca digitală este rezultanta unui proces 
deosebit de complex care include 1 :



Metadatele reprezintă totalitatea informaţiilor folosite 
pentru a caracteriza şi a descrie în mod clar şi inteligibil 
datele şi seturile de date.

Bibliotecile în mod tradiţional, sunt preocupate de 
catalogare-un proces care asociază metadata cu 
referinţele bibliografice. 

Există o varietate de standarde folosite pentru 
catalogarea online.

Din multitudinea de metadate existente au reuşit să se 
impună până la nivelul de norme, metadatele Dublin 
Core (DC).

Dublin Core este un set de metadate (acum în nr. de 16) 
care intenţionează să faciliteze descrierea documentelor 
electronice; este simplu în creare şi poate fi folosit de 
autori în vederea oferirii metadatelor direct.

Metadate. Standarde



Elementele din DC pot fi grupate în următoarele trei seturi:

1. Elemente de conţinut

Subiect: tema principală a documentului.
Descriere: text ce descrie resursa informaţională
sau rezumatul.
Titlu: denumirea resursei.
Sursă: obiectul (resursa informaţională tradiţională 
sau electronică) din care  derivă obiectul curent
Limba - limba conţinutului intelectual al resursei, 
cf. ISO 639.
Relaţie: legătură cu altă resursă.
Acoperire (coverage): caracteristicile privitoare la 
localizarea spaţială şi/sau la durata obiectului.

Elementele din Dublin Core



2. Elemente de proprietate intelectuală

Autor: principala persoană responsabilă de 
conţinutul intelectual al obiectului.

Editor – entitatea(agentul/agenţia) responsabilă 
pentru difuzarea resursei informaţionale 
respective.

Alţi agenţi(contribuitori) – alte responsabilităţi 
(prefaţatori, ilustratori etc).

Managementul drepturilor - conţinutul acestui 
element se doreşte a fi o legătură(URL) la notiţa 
referitoare la copyright.

Elementele din Dublin Core



Data - data la care resursa a fost transmisă în reţea; 
format AAAA-LL-ZZ (ISO 8601).

Format - mediu, dimensiuni, durată (în funcţie de 
tipul resursei).

Tipul resursei - colecţie, set de date, eveniment, 
imagine, sunet, obiect, software, text, etc.

Identificator – număr care identifică unic un obiect

3. Legătură (link) cu resursa digitală

Elementele din Dublin Core



Interoperabilitate. Protocoale şi standarde specifice

Interoperabilitatea este capacitatea mai multor

sisteme de a comunica între ele şi de a schimba

date utilizând formate standard.

La nivelul unei biblioteci digitale se pot identifica 

trei niveluri de interoperabilitate 1:

Gathering Harvesting Federation

1 KUMAR, Shailendra. Interoperability Protocols and 

Standards in Library and Information Science, [online]. 

30 p. Disponibil pe Internet: 

http://www.slideshare.net/ alibnetweb/interoperability-protocols-
and-standards-in-lis



Interoperabilitate. Protocoale şi standarde specifice

Un protocol de interoperabilitate este definit ca un set

de reguli sau convenţii formulate pentru a controla 

schimbul de date între două entităţi care doresc o 

conexiune.

Protocoale utilizate:

- IP - (Internet Protocol);

- TCP (Transmission Control Protocol);

- FTP (File Transfer protocol);

- Z39.50;

- HTTP (Hypertext Transfer protocol); 

- OAI-PMH (Open Archives Iniţiative Protocol for 

Metadata Harvesting).



• ISBD - descrierea bibliografică internaţională 
standard elaborată de IFLA (Federaţia Internaţionalăa 
Asociaţiilor de bibliotecari şi biblioteci) reprezintă un 
ansamblu de reguli validate la nivel internaţional, referitoare la 
descrierea bibliografică a tuturor tipurilor de resurse dintr-o 
bibliotecă, indiferent de suportul material.

• ISBN (International Standard Book Number) - identifică în 
mod unic orice titlu de carte publicată oriunde în lume 
(numărul internațional standardizat al cărții).

http:// www.isbn‐international.org

• ISSN (International Standard Serial Number) - folosit 
pentru identificarea periodicelor/revistelor (numărul 
internațional standardizat al publicațiilor seriale și al altor 
resurse continue).

• Formatul MARC - defineşte modul în care sunt structurate 
datele şi informaţiile în scopul realizării schimbului.

Interoperabilitate. Standarde bibliografice



DOI (Digital Object Identifier) – reprezintă un sistem de 
identificare a unui produs într-un mediu digital destinat să 
asigure durabilitatea legăturilor URL. Acesta poate fi 
aplicat: unei publicații în ansamblu; unei fotografii; unui 
tabel; unui capitol etc.
Numărul DOI este alcătuit dintr-un prefix și un sufix 
separate printr-o bară oblică. 

International DOI Foundation (IDF): http://www.doi.org
DOI name information and guidelines:
http://www.crossref.org/02publishers/

Interoperabilitate. Standarde specifice



Protocolul OAI- PMH
Open Archives Iniative's Protocol for Metadata Harvesting

Acest protocol permite schimburile de date şi 
metadate pe Internet între instituţii (biblioteci şi orice 
alt tip de instituţii care au conţinut digital structurat 
fie) multiplicând accesul la documentele digitale. 
Instituţiile care utilizează protocolul pot fi furnizoare 
de date sau furnizoare de servicii. 
De asemenea, protocolul OAI permite conectarea 
bazelor de date diverse şi eterogene, astfel, se pot crea 
parteneri între mai multe instituţii în scopul partajării 
resurselor sau dezvoltării de produse şi servicii 
comune.



Conceptele de bază OAI-PMH

Harvester/ agregator - aplicaţia client care face o 
solicitare OAI-PMH;
Repository/arhivă digital/depozit digital - un server 
accesibil prin reţea, care conţine resurse digitale 
structurate sau nu în colecţii şi care poate procesa 
solicitarea agregatorului;
Resursă - documentul, obiectul digital descris (articol, 
imagine etc.);
Item - fişa sau notiţa informativă care descrie acest 
obiect sau document digital (de ex. o notiţă 
bibliografică în format UNIMARC) şi care conţine sau 
generează metadate transferabile prin protocolul OAI-
PMH, singura condiţie fiind un identificator unic 
construit în acord cu recomandările OAI; 



Conceptele de bază OAI-PMH1

Identificator - identificator unic care identifică fără 
ambiguitate orice item care aparţine depozitului digital;
Înregistrare - ansamblul de metadate extrase de un item, 
în format XML, care face obiectul schimbului între 
furnizorul de date(depozitul digital) şi agregator;
Marcajul de dată - dată creăriii, data modificării, data 
ştergerii unui înregistrări;
Seturi, pachete, loturi de înregistrări - gruparea 
opţională de către furnizorii de date, a mai multor itemi 
în loturi (seturi de itemi) pentru a permite transferul în 
bloc al mai multor înregistrări (de ex. organizarea 
colecţiilor tematice; agregarea mai multor înregistrări 
indexate cu acelaşi indice sau descriptor).
1 Specificaţii complete ale protocolului OAI-PMH se găsesc la 

adresa web: 
http://www.openarchives.Org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm



Protocolul OAI- PMH. 
Interoperabilitatea

presupune1:
•definirea unui protocol comun care să permită 
extragerea de metadate de la arhivele, depozitele 
digitale participante;

•definirea unui set de elemente metadate simple cu 
scopul de a permite descoperirea, identificarea 
oricărui document din arhivele/depozitele digitale;

•convenţia de utilizare a unei sintaxe comune, XML,
pentru reprezentarea şi transportul atât a seturilor de 
metadate de bază cât şi a metadatelor specifice ale 
arhivelor/depozitelor digitale.

1 ALEXANDER, Martha Latika; GAUTHAM, J.N. Interoperability and Open Archives

Iniţiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). [online].
Disponibil pe Internet: http://ir.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/ 
handle/1944/352/04calijW.pdf?sequence=l



Aspecte tehnice ale comunicării
între harvester şi depozit digital 

Service Provider - Furnizorul de Servicii
Data Provider - Furnizorul de Date
Requests – Cererile/Interogările

Image: OAI-PMH func.png
Sursa: Supporting Inovation and interoperability in educational Technology

http://misc.jisc.ac.uk/refmodels/PLE_wiki/wiki.cetis.ac.uk/Image_OAI-
PMH_func.html



Principiile de funcţionare 

Image: OAI-PMH overview.png
Sursa: Supporting Inovation and interoperability in educational Technology
http://wiki.cetis.ac.uk/Image:OAI-PMH_overview.png#filelinks



Bibliometria

Toţi indicatorii ştiinţifici semnificativi sunt în totalitate 
dependenţi de statisticile publicaţiilor şi de citare.

Reţelele informaţionale, precum şi aplicarea 
tehnologiilor informaţionale au oferit avantaje cantitative 
şi calitative pentru dezvoltarea metodelor bibliometrice. 
Bibliometria se aplică într-o manieră nouă, factorul de 
impact a fost dezvoltat pentru a evalua influenţa unei 
reviste ştiinţifice, a unui autor, laborator de cercetare, a 
unei universităţi sau a unei ţări, precum şi pentru 
evaluarea influenţei unui site web.  



Bazele de date bibliometrice

Bazele de date bibliometrice sunt colecţii de
date întocmite pe diferite teme si/sau perioade, care conţin:
- descrieri de documente,
- descrieri analitice (articole din periodice, capitole din cărti).

Exemple:
1. THOMSON ISI – www.isiknowledge.com

– Web of Science
– Journal Citation Reports
– Derwent Innovation Index

2. SCOPUS – www.scopus.com





Web of Science

Web of Science include cinci baze de date:

1. Science Citation Index Expanded (1945 – prezent); 
2. Social Sciences Citation Index (1956 – prezent);
3. Arts & Humanities Citation Index (1975 – prezent); 
4. Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 – prezent) 

5. Conference Proceedings Citation Index- Social Science &
Humanities Science (1990 – prezent).



Factorul de impact

Factorul de impact (impact factor) al unei reviste ştiinţifice 
este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite 
de articolele din acea revistă. Media citărilor se calculă anual 
prin raportul dintre numărul de citări ale articolelor 
publicate în revistă în ultimii doi ani precedenţi anului de 
referinţă şi numărul total de articole publicate în revistă în 
ultimii doi ani precedenţi anului de referinţă.

2010 şi 2011

Numărul de articole in 2 ani precedenţi
= Factor de Impact 2012

(Revista X)

Exemplu: în anul 2012                                  2010 şi 2011

Numărul de citări a articolelor in 2 ani precedenţi

• Calculat de Institute for Scientific Information
• Publicat în Journal Citation Reports. 



Factorul de impact

Eugene Garfield, creatorul Scientific Citation Index a afirmat 
că indicatorul factorului de impact este acum folosit în 
literatura de specialitate într-un mod controversat care nu 
a fost prevăzut atunci când a fost dezvoltat acest indicator 
bibliometric. 

Garfield E. consideră că 1 „precum ar fi energia nucleară, la 
fel şi factorul de impact este un bine ambiguu, M-am 
aşteptat ca acesta să fie utilizat constructiv, recunoscând, în 
acelaşi timp, că în mâini greşite ar putea fi abuzat [...], nu 
am presupus că oamenii ar putea transforma acest 
instrument de evaluare într-un mijloc pentru a oferi 
granturi, subvenţii şi finanţare" 

1 The Agony and the Ecstasy-The History and Meaning of the Journal Impact 
Factor [online]. Disponibil:

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf



Clasamentul ţărilor după numărul 
de publicaţii ştiinţifice, aa. 1996-2009

Sursa: SCImago Journal & Country Rank



Clasamentul ţărilor după numărul 
de publicaţii ştiinţifice, aa. 1996-2009

Sursa: Web of Knowledge

Scanat din: Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului 
deschis la informaţie.  Chişinău: CEP USM, 2012. 



Dinamica participării savanţilor din Moldova în fluxul 
informaţional mondial în perioada 1970-2011

Sursa: Web of Knowledge



Repartizarea publicaţiilor savanţilor din Moldova 
după genuri de documente în perioada 1970-2011

Sursa: Web of Knowledge
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Numărul de publicaţii

Numărul de publicaţii este un indicator foarte 
important pentru evaluarea performanţei unui 
savant.
Pentru perioada 1970-2011, în WoS au fost indexate 
9.420 de publicaţii, semnate de 11.284 autori; în 
medie fiecărui autor îi revine câte 0,83 de publicaţie.
În clasamentul celor mai productivi autori au fost 
incluşi 74 de savanţi care au publicat mai mult de 40 
de documente, în topul acestui clasament se află:

• Simonov Iu. cu 508 publicaţii, 
• Gărbălău N. – 302 publicaţii,
• Tighineanu L – 194 publicaţii, 
• Radauţan S. – 187 publicaţii.



Dinamica citării publicaţiilor savanţilor din 
Moldova în perioada 1972-2011

Sursa: Web of Knowledge



Ponderea înregistrărilor în WoS (2001-2010)
a instituţiilor ştiinţifice din Moldova



Parametrii de măsurare în evaluarea academică

• Număr total de lucrări

• Număr total de citări

• Citări per lucrare



Indicele Hirsch

Se bazează pe o listă de publicaţii clasate în ordinea 
descrescătoare a numărului de citări. Valoarea lui h este 
egală cu numărul de lucrări (N), în lista respectivă,care au 
fiecare N sau mai multe citări. Această măsurătoare este 
utilă în Scientometrie, deoarece evidenţiază ponderea 
(deseori disproporţionată) a documentelor intens citate, faţă 
de documentele care nu au fost încă citate. 

1  h-index From Wikipedia, the free encyclopedia. Disponibil:
http://en.wikipedia.org/wiki/H-index



Ierarhizarea Webometrics

Clasamentul Webometrics este realizat de un grup de cercetare 
(Cybernetics Lab) din cadrul Consiliului Superior de Cercetare 
Ştiinţifică din Spania.
Proiectul Webometrics are ca scop realizarea unui clasament al 
universităţilor în funcţie de prezenţa web a fiecărei organizaţii, 
în sensul de vizibilitate și promovare pe web a performanţei 
de cercetare. 
Această ierarhizare nu se bazează efectiv pe evaluarea calităţii, 
ci, mai degrabă, pe evaluarea vizibilităţii site-urilor si 
membrilor corpului academic pe internet.
Astfel, clasamentul măsoară volumul, vizibilitatea și 
impactul paginilor de web publicate de universităţi. 
Principalele surse de informaţii pentru colectarea datelor sunt 
motoarele de căutare Google, Yahoo, Live Search și Exalead.



Indicatori Webometrics

1. Dimensiunea - (PRESENCE). Numărul paginilor regăsite 
din cele 4 motoare de căutare: Google, Yahoo, Live Search 
and Exalead.
Vizibilitate - (IMPACT VISIBILITY). Numărul total al 
link-urilor unice externe realizate pe un site identificat pe 
Yahoo Search, Live Search and Exalead.
Documente - (EXCELENCE). Documentele de pe website 
în format: (.pdf ), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word 
(.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt), considerate cele 
mai relevante pentru publicaţiile/informaţiile academice 
online. Sunt utilizate date colectate de pe Google, Yahoo 
Search, Live Search și Exalead.
Impactul publicaţiilor știinţifice - Scholar (OPENNES). 
Numărul publicaţiilor (date colectate de pe Google 
Scholar)



Visibility (50%)
Activity (50%)

PRESENCE (1/3)
OPENNESS (1/3)
EXCELLENCE (1/3)

1 Methodology. Disponibil:
http://www.webometrics.info/en/Methodology

Indicatori Webometrics 1



Ranking Web or Webometrics
World/Country Rank



Ranking Web or Webometrics (Excellence Rank)



Ranking Web or Webometrics (Impact Rank)



Ranking Web or Webometrics (Openness Rank)



Ranking Web or Webometrics (Presence Rank)



Publish or Perish este un soft destinat analizei citărilor
pentru calcularea impactului cercetărilor ştiinţifice.
Acest software este disponibil gratuit pe pagina web
http://www.harzing.com/pop.htm
Utilizează Google Scholar pentru a
obţine referinţele, sursele care citează şi apoi le
analizează prezentând următoarele statistici:
• numărul total de lucrări;
• numărul total de citări;
• numărul mediu de citări pe articol;
• numărul mediu de citări pe autor;
• numărul total de lucrări al autorului;
• numărul mediu de citări pe an;
• indexul Hirsch şi parametrii de legătură;
•ş.a.

Publish or Perish



Publish or Perish
Meridian Ingineresc - Journal Impact



Publish or Perish
Meridian Ingineresc - Journal Impact



Publish or Perish
Meridian Ingineresc - Journal Impact



Publish or Perish
Author Impact



Publish or Perish
Author Impact



Publish or Perish - Author Impact



Publish or Perish - Author Impact



Impactul Accesului Deschis asupra vizibilităţii ştiinţei

Publish or Perish este un soft destinat analizei citărilor
pentru calcularea impactului cercetărilor ştiinţifice.
Acest software este disponibil gratuit pe pagina web
http://www.harzing.com/pop.htm
Utilizează Google Scholar pentru a
obţine referinţele, sursele care citează şi apoi le
analizează prezentând următoarele statistici:
• numărul total de lucrări;
• numărul total de citări;
• numărul mediu de citări pe articol;
• numărul mediu de citări pe autor;
• numărul total de lucrări al autorului;
• numărul mediu de citări pe an;
• indexul Hirsch şi parametrii de legătură;
•ş.a.



Citări ale articolelor offline şi online

Alma Swan a realizat o analiză sistematizată a acestor studii, 
pornind de la ideea că „citarea se bazează pe calitatea, 
relevanţa, originalitatea şi influenţa" unei lucrări şi 
afirmând că „niciodată nu a avut încredere în faptul că 
accesul deschis ar produce un impuls de citare automat 
pentru fiecare articol“
Stive Lawrence a investigat impactul accesului gratuit la 
publicaţiile online, analizând rata de citare în domeniul 
informaticii, a comparat articolele online gratuite în raport 
cu articolele care nu au fost disponibile online: „[...] este o 
corelaţie clară între numărul de citări ale articolului şi 
probabilitatea că articolul este online. [...] Numărul mediu de 
citări ale articolelor offline este de 2,74, iar media citarilor 
pentru articolele online este de 7,03 ori, deci este constatată o 
creştere de 157 la sută"



Publications in Open Access Journals



Publications in Open Access Journals



Publications in Open Access Journals



Publications in Open Access Journals



Publications in Open Access Journals





Reviste in DOAJ









Depozitul digital

Organizarea conţinutului depozitului digital se poate face pe 
departamente  de cercetare sau pe facultăţi la nivelul cărora se va 
lua și decizia tipului de materiale ce se depozitează.
Strategii de achiziţie a lucrărilor ce vor fi arhivate în depozit:

• iniţierea echipei academice în auto-arhivare;  
• redactare de instrucţiuni pentru ca autorii să-şi
• arhiveze singuri articolele; 
• redactare de instrucţiuni cu privire la managementul
• dreptului de autor, documentaţia de solicitare a  permisiunii 

unui editor, în mod special, permisiunea
în numele autorului; 

• digitizarea copiilor pe suport tradiţional este   realizată de o  
echipă instruită; 

• verificarea politicilor editoriale, a dreptului de  autoarhivare



Depozitul digital

Procedura de achiziţie presupune următoarele etape: 

• Autorii trimit pe email publicaţiile dorite pentru
arhivare. 

• Echipa proiectului verifică dreptul de proprietate 
intelectuală şi acordă dreptul de arhivare. 

• Autorul îşi arhivează on-line publicaţiile.



Depozitul digital

Schema de funcţionare a depozitului digital, 
Sursa  (Kosson, 2009).



Depozitul digital

• Promovarea depozitului pe plan mondial

Pentru a creşte vizibilitatea  depozitului, acesta va fi 
înregistrat în registre  liste de depozite şi servicii 
existente: 
Repertoarul de Depozite Open Access 
(Directory of Open Access Repositories  - DOAR); 
Registrul Depozitelor Open Access 
(Registry of Open Access Repositories  - ROAR); 
OAIster;   
DRIVER.



+



Recomandări

Pentru cercetători
• a aplica strategiile Accesului Deschis pentru o 

vizibilitate mai mare a cercetărilor ştiinţifice  
personale şi din     domeniu la nivel naţional şi
internaţional;

• a contribui la organizarea arhivelor electronice
instituţionale cu acces deschis prin
autoarhivarea  publicaţiilor ştiinţifice şi
didactice personale. 



Recomandări

Pentru editori de reviste ştiinţifice:
• a respecta standardele de editare a revistelor 
ştiinţifice (perfectare; recenzare anonimă; publicare în 
termenele stabilite);
• a indexa revistele în baze de date internaţionale 
pentru vizibilitatea cercetărilor ştiinţifice naţionale şi a 
cercetătorilor din Moldova;
• a aproba politicile instituţionale de Acces Deschis 
pentru revistele ştiinţifice şi a le înregistra în registrele 
internaţionale;
• a concentra eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii 
revistelor ştiinţifice;
• a actualiza operativ site-urile sau paginile web ale 
revistelor ştiinţifice. 



“ Ştiinţa nu cunoaşte graniţe naţionale –
realizările şi posibilităţile ei constituie 
proprietatea întregii omeniri.  ”

Niels Bohr

Vă Mulţumesc pentru Atenţie

Valentina Nastas
digital_library@mail.utm.md


