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Abstract. Bibliometrics is statistical analysis of written publications, such as books or 
articles. Bibliometric indicators (publication activity, the level of citation, etc.) have 
become an essential element of quality assessment of the work and efficiency of scientific 
research of individual scientists, research groups and countries as a whole. The article 
provides a brief description of the most important bibliometric databases and the 
following bibliometric indicators: Impact Factor of the Journal, Hirsch Index, Index 
Copernicus. The contribution of the Technical-Scientific Library of TUM in the bibliometric 
services is mentioned. 
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Introducere 
Bibliotecile universitare, ca parte integrantă a procesului educativ şi de cercetare, au 

un rol deosebit de important în informarea şi documentarea comunităţii universitare, 
fortificarea mediului informaţional instituţional, formarea culturii informaţiei a utilizatorilor. 
Această misiune devine tot mai complexă, deoarece are loc redefinirea activităţii 
bibliotecilor, orientarea spre utilizatorul modern (generaţia Z), interdisciplinaritatea 
obiectelor de studiu, accesul deschis la informaţie şi la cercetarea ştiinţifică, depozitarea 
tuturor rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în format electronic etc. 

Aceste schimbări, produse odată cu apariţia Internetului, impun crearea unor noi 
servicii de bibliotecă, învăţarea şi însuşirea unor noi funcţii, tehnici, operaţii de lucru de 
către bibliotecar. 

Un aspect esenţial în activitatea bibliotecii moderne este evaluarea calităţii 
informaţiei referitoare la cercetarea ştiinţifică şi studierea laturii ei cantitative. Aspectele 
cantitative ale informaţiilor sunt măsurate cu ajutorul unor instrumente informatice 
speciale, aceasta fiind o preocupare a ştiinţelor: bibliometria, scientometria, webometria, 
infometria, altmetria, viziometria. 

Una din primele ştiinţe care s-a ocupat de studierea aspectelor cantitative a 
cercetării ştiinţifice este bibliometria. 

Bibliometria (în limba greacă: biblion - biblioteca şi meter - măsura) este studiul 
măsurării (metricei) publicaţiilor ştiinţifice, adică analiza statistică a publicaţiilor ştiinţifice 
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scrise, cum ar fi cărţile sau articolele. Metodele bibliometrice sunt frecvent utilizate în 
domeniul bibliotecilor şi în ştiinţa informării. De exemplu, bibliometria este folosită pentru 
obţinerea de analize cantitative a literaturii academice [1]. 

Termenul „bibliometrie” a fost introdus în literatura ştiinţifică de către cercetătorul 
englez Alan Pritchard în anul 1969 pentru a desemna orice măsurare cantitativă a 
informaţiilor publicate şi pentru a înlocui termenul polisemantic „bibliografie statistică”. 
Experţii europeni datează apariţia bibliometriei cu secolul al XVII-lea, însă date despre 
primele măsurări cantitative sunt menţionate în descrierea moştenirii lăsate de marii 
gânditori ai Greciei Antice şi a altor centre de civilizaţie antică. 

Atunci erau număraţi doi indicatori principali - numărul de cărţi ale autorului şi 
numărul de rânduri (uneori cuvinte) în manuscris [2]. 

În prezent, instrumentele bibliometrice sunt utilizate pentru: studierea fluxurilor de 
publicaţii ştiinţifice; evidenţierea lucrărilor de înaltă calitate în domeniu; evaluarea ritmului 
de dezvoltare a domeniului; identificarea specialiştilor, instituţiilor şi a ţărilor recunoscute 
la nivel mondial ce au contribuit la dezvoltarea ştiinţei etc.  

Aceste studii sunt efectuate în baza mai multor indicatori bibliometrici așa ca: 
numărul de publicaţii, numărul de citări, factorul de impact al revistei, indicele Hirsch (h-
index), index Copernicus etc. Oferim o descriere sumară a acestora. 

Un important indicator al gradului de dezvoltare a unei ţări este producţia ştiinţifică, 
care la nivel mondial este monitorizată de ISI (Institute for Scientific Information). În 
prezent în lume sunt mai mult de 100000 reviste ştiinţifice şi numărul lor se dublează la 
fiecare 17 ani, anual se publică 1,5 milioane de articole [3].  

Din acest flux de publicaţii ISI a selectat doar cca 3500 considerate „reviste din 
fluxul principal” (mainstream journals) al ştiinţei, cuprinse în aşa numita „Listă ISI”. 

Publicarea în aceste liste este controlată de referenţi acreditaţi şi reprezintă o 
anumită garanţie a calităţii unei lucrări ştiinţifice. În plus, chiar în interiorul acestei liste, 
există o ierarhizare a revistelor ştiinţifice în funcţie de „factorul de impact”. Indexarea 
publicaţiilor în ISI se face după următoarele criterii: regularitatea apariţiei revistei, numărul 
de exemplare publicate, evaluarea peer review a articolelor şi folosirea limbii engleze (dacă 
articolul e în altă limbă rezumatul trebuie să fie în engleză). 

 

Factorul de impact ISI (IF) 
Factorul de impact ISI al unei reviste ştiinţifice este „un indice care arată cât de 

citate sunt articolele unei reviste în cadrul altor publicaţii, reflectând astfel importanţa 
revistei în domeniul său” [4].  

Factorul de impact a fost elaborat de Eugene Garfield, fondatorul Institutului de 
Informaţii Ştiinţifice şi se calculează anual, începând cu anul 1975, pentru revistele 
enumerate în Journal Citation Reports. 

Factorul de impact este utilizat pentru a evalua revistele dintr-un domeniu pe o 
anumită perioadă de timp. El este calculat prin raportul dintre numărul de citări ale 
articolelor primite într-un an şi numărul total de articole publicate în revistă în ultimii doi 
ani precedenţi. Mărimea unui factor de impact satisfăcut depinde de domeniul revistei. În 
domeniile umaniste, matematică, botanică se publică un număr mic de articole care nu sunt 
frecvent şi rapid citate (vor avea un IF mai mic), însă, articolele din domeniile fizicii, 
nanotehnologiilor, biomedicinii (domenii foarte importante pentru ştiinţa modernă) sunt 
într-un număr mare şi, prin urmare, cel mai des citate (vor avea un IF mai mare). 
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Factorul de impact se referă doar la reviste şi nu se aplică articolelor, autorilor 
individuali, grupurilor de cercetare, instituţiilor sau universităţilor. El este publicat în 
Journal Citation Reports şi pe site-ului oficial al revistei. Factorul de impact al unei reviste 
pentru anul 2018 va fi publicat în luna iunie a anului 2019. Valoarea factorului de impact se 
ia în calcul din momentul publicării articolului [5]. 

Revistele cotate ISI sunt considerate ca fiind cele mai citite de specialişti, iar apariţia 
în paginile uneia din ele este considerată o garanţie a calităţii unei lucrări ştiinţifice, 
asigurând circulaţia lucrării în lumea ştiinţifică. 

În ţările dezvoltate, în deosebi în SUA, factorul de impact este menţionat în mod 
obligatoriu în bibliografiile publicaţiilor ştiinţifice ale unui autor, ale unei 
instituţii/organizaţii, ale unei regiuni/ţări. 

Factorul de impact al revistei este un indicator important pentru cercetători în cazul 
alegerii revistei pentru publicarea unui articol. Publicarea unui articol într-o revistă on-line 
oferă autorului o vizibilitate mult mai mare decât revista tradiţională; informaţia mult mai 
repede devine accesibilă comunităţii ştiinţifice; reputaţia autorului creşte în funcţie de 
factorul de impact al revistei şi de numărul de citări ale articolului.  

Însă, un aspect nefavorabil pentru publicarea articolelor în reviste cotate ISI este 
achitarea preţului de publicare şi de achiziţionare a informaţiei bibliometrice, or nu toţi cei 
interesaţi pot să-şi permită acest lux. Dar există o alternativă - bazele de date în Acces 
Deschis (Open Acces). 

 

Indicele Hirsch (h-index) 
Indicele Hirsch este un instrument de evaluare a productivităţii ştiinţifice a unui 

cercetător, care se bazează pe numărul de publicaţii al autorului şi pe impactul ce îl are 
opera sa în comunitatea ştiinţifică, exprimat prin numărul de citări. El a fost propus în anul 
2005 de către fizicianul Jorge Hirsch, colaborator al Departamentului de Fizică al 
Universităţii din California, (San Diego, SUA), iniţial, fiind utilizat pentru evaluarea 
productivităţii ştiinţifice a fizicienilor teoreticieni [6]. 

J. Hirsch a propus „un criteriu de evaluare, care rezultă din aranjarea articolelor în 
ordinea descrescătoare a numărului lor de citări (începând cu articolul cel mai citat), 
evidenţiind ponderea documentelor intens citate de colegii din întreaga lume faţă de 
documentele care nu au fost încă citate. Acest criteriu a fost denumit de autor indicele h. 

Un cercetător are indicele h, dacă h publicaţii din numărul total al publicaţiilor 
acestuia (Np), au, fiecare dintre ele, cel puţin un număr h de citări, iar celelalte publicaţii 
(Np - h) au fost citate nu mai mult de h ori fiecare” [7]. 

De exemplu, dacă un cercetător are 10 publicaţii, acestea se aranjează în ordinea 
descrescătoare a numărului de citări în felul următor: prima publicaţie are 28 de citări, a 
doua - 19 citări, a treia - 13 citări, a patra - 11 citări, a cincea - 9, a şasea - 7 citări, a şaptea 
- 3 citări, a opta - 2 citări, a noua - o citare, a zecea - nici o citare. În acest caz, indicele h = 
6, deoarece cercetătorul respectiv are cinci articole care au, fiecare, cel puţin 6 citări. Nu va 
fi indicele h = 7, deoarece al 7-lea articol trebuie să aibă cel puţin 6 citări. 

Indicele Hirsch creşte în cazul când citările se acumulează pe parcursul timpului şi, 
prin urmare, depinde de “vârsta academică” a unui cercetător. 

Indicele Hirsch poate fi calculat automat în mai multe baze de date - Web of Science, 
Scopus, Publish of Perish, Google Scholar etc., or pentru acelaşi cercetător vom obţine un 
rezultat diferit, în funcţie de baza de date aleasă. Acest rezultat este determinat de aria de 
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acoperire a bazei de date selectate. Indicele Hirsch poate fi calculat şi manual căutând 
citările pentru toate articolele publicate şi aranjându-le în ordinea descrescătoare a 
numărului de citări. 

Indicele-h poate fi aplicat şi asupra productivităţii şi impactului unei reviste, a unui 
grup de cercetători (de ex. un departament), a unei instituţii ştiinţifice sau la nivelul unei 
ţări într-un anumit domeniu al ştiinţei. El are semnificaţie doar pentru autorii publicaţiilor 
din acelaşi domeniu de activitate ştiinţifică. 

Indicele-h este un indicator calitativ-cantitativ al producţiei ştiinţifice. 
 

Index Copernicus Value (ICV) 
Index Copernicus Value este un indice pentru evaluarea revistelor știinţifice. ICV este 

unic în felul său prin faptul că oferă posibilitatea de a organiza peste 45000 reviste 
ştiinţifice din toată lumea în lista IC Journal Master List şi le oferă editorilor un raport 
detaliat al evaluării, în care sunt menţionate atât punctele forte ale revistei, cât şi domeniile 
ce trebuie îmbunătăţite, pentru a creşte în mod constant ratele de citare. 

Pentru a fi indexată, revista trebuie să treacă cu succes procesul de evaluare a 
calităţii ştiinţifice, ce constă dintr-un set de 100 de criterii. Revistei, ce a fost evaluată, i se 
atribuie indicele ICV care reflectă nivelul de dezvoltare şi impactul ei asupra mediului 
știinţific internaţional. Indicele este valabil doar un an. 

Evaluarea unei reviste din Lista Master Journals ICI este gratuită, se face anual, iar 
rezultatele evaluării sunt publicate toamna.  

Metodologia de calculare a ICV. Valoarea ICV este suma punctelor acordate în 
rezultatul evaluării a două componente: 1) calitatea revistei ştiinţifice (se măsoară prin 
nivelul de îndeplinire a criteriilor în anumite zone funcţionale bazate pe modelul ICI 
Publishing Stars); 2) impactul revistei ştiinţifice (se determină în baza ratelor de citare a 
articolelor, vizibilitatea revistei în lumea ştiinţifică şi dinamica impactului său) [8].  

Atât cercetătorii cât şi specialiştii din domeniile info-documentare obţin din baze 
informaţii precise privind indicatorii bibliometrici. Aceste baze de date sunt de două tipuri: 

- licenţiate (Web of Science, Scopus etc); 
- în acces deschis (Publish of Perish, Google Academic/Google Scholar, IBN, Ştiu.md 

etc.). 
 

Web of Science (WoS), https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
Web of Science, denumirea anterioară a site-ului este ISI Web of Knowledge, fondat 

în anul1955, fondator Eugene Garfield; din anul1992 - proprietar Compania Thomson (din 
anul 2008 Compania Thomson Reuters), din anul 2016 - proprietar Compania Clarivate 
Analytics). WoS este o platformă de cercetare care îmbină în sine baze de date referative, 
bibliografice, bibliometrice şi scientometrice. Aceasta conţine informaţie despre cercetări 
valoroase efectuate în decurs de peste 100 de ani. 

Platformă Web of Science întruneşte mai multe tipuri de informaţii (articole de 
reviste, patente, site-uri, lucrări ale conferinţelor etc.), inclusiv circa 23 mii reviste, 51 
milioane brevete, 160 mii de lucrări ale conferinţelor anuale, 60 mii de cărţi, 9 mii site-uri, 
peste 90 milioane titluri sursă, 700 milioane referinţe citate, 59 milioane de înregistrări şi 
backfile (arhiva unui ziar sau a unei reviste, care datează din anul1898) şi 256 discipline 
ştiinţifice. Toate acestea pot fi accesate printr-o singură interfaţă, utilizând o varietate de 
instrumente de căutare. Această platformă nu are analog în lume după volumul informaţiei 
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deţinute, datele sunt actualizate [9]. Aceasta permite utilizatorilor, într-un timp scurt, să 
regăsească informaţia necesară la tema de studiu. 

Web of Science constă din şase baze de date, care includ înregistrări bibliografice ale 
articolelor din toate domeniile ştiinţei:  

 Science Citation Index Expanded, conţine mai mult de 8500 de publicaţii 
cunoscute din circa 150 de discipline, începând cu anul 1900 până în prezent. 

 Social Sciences Citation Index, conţine mai mult de 3000 de reviste din 
domeniul ştiinţelor sociale, începând cu anul 1900 până în prezent. 

 Arts & Humanities Citation Index,  conţine peste 1700 reviste din domeniul 
artei şi ştiinţelor umanistice, începând cu 1975, precum şi 250 de reviste din alte 
domenii ale ştiinţei. 

 Emerging Sources Citation Index conţine peste 5000 de reviste din domeniul 
ştiinţelor naturale, sociale şi umanistice. 

 Book Citation Index conţine peste 60000 de cărţi, începând cu anul 2005. 
 Conference Proceedings Citation Index conţine peste 160000 de lucrări ale 

conferinţelor ştiinţifice, începând cu anul 1990 până în prezent [10].  
O caracteristica esenţială a Web of Science este corelarea, stabilită pe bază de citări, 

între articolele de revistă individuale. Astfel, utilizatorul dispune de un mecanism pentru a 
determina ce autor sau lucrare citează alt autor sau lucrare. Aceasta determină utilitatea 
bazei de date atât pentru cercetător (căutările în milioane de înregistrări indexate permit 
dezvoltarea cunoștinţelor și a experienţei în domeniul cercetat, îi permit să cunoască cine 
citează anumite publicaţii, ce impact are o anumită cercetare în comunitatea știinţifică etc.) 
cât și pentru organizaţiile ce finanţează proiectele de cercetare (pot urmări rapoartele 
despre cercetările efectuate, utilizarea și impactul rezultatelor obţinute asupra domeniilor 
ce au tangenţă cu cercetarea). Deseori, rezultatele obţinute cu ajutorul metricilor din Web 
of Science sunt utilizate de factorii decizionali, de exemplu, în obţinerea finanţării unui 
proiect, în aprecierea și susţinerea tinerilor cercetători etc.  

Web of Science este una dintre cele mai importante surse de documentare ştiinţifică 
la nivel mondial, însă accesul la ea este în bază de licenţă şi nici o instituţie din Republica 
Moldova nu deţine accesul deplin la ea.  

 

Scopus (https://www.scopus.com/) 
Scopus este una din cele mai mari baze de date bibliografică, referativă cu conţinut 

universal şi un instrument de urmărire a citărilor articolelor în publicaţii ştiinţifice. Ea a fost 
creată de editura Elsevier în anul 2004; se reînnoieşte zilnic şi include peste 36377 de 
titluri (22794 titluri active şi 13583 titluri inactive), din peste 5000 publicaţii internaţionale, 
inclusiv 34346, reviste recenzate de la 11 678 editori.  

Scopus oferă acces la reviste ştiinţifice, cărţi, brevete de invenţie şi lucrări ale 
conferinţelor din domeniile ştiinţelor naturale, reale, sociale, tehnice, medicale, umanistice, 
artă (distribuite în 24 secţiuni tematice) [11]. 

În strategia de dezvoltare a bazei de date este trasat un obiectiv major ce ţine de 
viitorul apropiat: baza de date Scopus trebuie să fie cea mai completă şi cuprinzătoare 
resursă informativă pentru căutarea literaturii ştiinţifice.  

Din anul 2009 până în prezent, Scopus a inclus 38 de milioane de înregistrări ale 
publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv 19 milioane de înregistrări ale resurselor publicate după 
anul 1996, cu liste ale referinţelor bibliografice. Pentru a cuprinde o arie mai mare de 
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publicaţii Scopus indexează surse ştiinţifice publicate în diferite limbi, cu condiţia că 
adnotările să fie în limba engleză, anual sunt incluse publicaţii noi şi excluse acelea ce nu 
mai corespund cerinţelor evaluării. Termenul limită pentru depunerea cererii de evaluare a 
publicaţiei şi includerea ei în baza de date este data de 1 septembrie a fiecărui an. 
Publicaţiile, acceptate până la includerea în baza de date, apar în Scopus la începutul anului 
următor (după aprobare). 

Pentru crearea şi monitorizarea conţinutului bazei de date Scopus în anul 2009 a 
fost creat un consiliu internaţional independent de selecţie a conţinutului Scopus (Scopus 
Content Selection) și un consiliu consultativ (Advisory Board) pentru a preveni apariţia unui 
conflict de interese în alegerea revistelor pentru includerea lor în baza de date şi pentru a 
menţine o politică deschisă şi transparentă de protecţie a conţinutului, indiferent de 
editor. Consiliul este format din experţi din industrie (aproximativ 20 de oameni de ştiinţă şi 
10 bibliotecari), reprezentând diverse domenii ale cunoaşterii şi diferite regiuni ale lumii.  

Baza de date Scopus oferă posibilitatea analizei scientometrice a publicaţiilor în mod 
automat. Instrumentul Scopus Journal Analyzer permite o analiză avansată a nivelului 
ştiinţific al publicaţiilor (inclusiv o analiză comparativă a câtorva publicaţii) în baza a patru 
indicatori: h-index, CiteScore, SJR (CCImago Journal Rank) şi SNIP (Source Normalized 
Impact per Paper). Totodată, se poate verifica gratuit profilul autorului, clasamentul şi 
metricii de evaluare cantitativă a revistei. Spre deosebire de baza de date Web of Science 
ISI, în Scopus nu este calculat Factorul de Impact. 

Pentru autorii ce au publicaţii şi instituţii, ale căror angajaţi au publicaţii, Scopus 
creează conturi individuale în profilul autorului Scopus, cu identificatori unici de autor 
(Author ID) şi profiluri cu identificatori unici de instituţii (Scopus Affiliation Identifier).  

Baza de date oferă utilizatorilor posibilitatea de a utiliza aceşti identificatori pentru 
căutări şi activarea funcţiei de notificare prin e-mail sau prin RSS în cazul modificărilor din 
profilul autorului. În plus, cercetătorii îşi pot crea un cont personal, în care să salveze 
articolele de interes, căutările efectuate şi referinţele bibliografice; se poate abona la 
serviciul “alerte”, care generează un e-mail către cercetător de fiecare dată când apare o 
nouă publicaţie de interes pentru el; se poate abona la serviciul  „articles-in-press”, care 
permite vizualizarea publicaţiilor în curs de apariţie.  

Un avantaj al bazei de date Scopus este că ea oferă acces la informaţii dintr-un 
singur loc, iar, aceasta permite utilizatorilor sa economisească timp şi este comod pentru o 
regăsire rapidă a informaţiei. Un dezavantaj este preţul mare pentru abonare. 

Bazele de date Scopus şi Web of Science se completează reciproc, deoarece nici una 
dintre resurse nu include toata informaţia ştiinţifică ce se publică. 

 

Softul Publish of Perish (https://harzing.com/resources/publish-or-perish) 
Softul Publish of Perish  este disponibil pe pagina web a prof. Anne Wil Harzing, 

specialist în managementul internaţional (Universitatea Melbourne, Australia), este un 
instrument modern gratuit de analiză a impactului cercetătorului/profesorului universitar şi 
a vizibilităţii lui în comunitatea ştiinţifică.  

Softul calculează următorii indicatori cantitativi bibliometrici: „numărul total de 
lucrări, numărul total de citări, numărul mediu de citări pe articol, indicele Hirsch (h index) 
şi parametrii de legătură, indicele g al lui Egghe (L. Egghe), indicele hc contemporan, 
importanţa vârstei în rata de citare, două variaţii ale indicelui individual h, o analiză a 
numărului de autori pe lucrare”[12]. 
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Pentru calcularea lor Publish of Perish foloseşte Google Scholar şi Microsoft 
Academic Search. Programul indexează lucrările disponibile în acces deschis pentru 
comunitatea academică şi calculează citările fiecărei lucrări în mod automat.  

 

Google Scholar, Google Academic (https://scholar.google.com/)  
Google Scholar sau Google Academic este un motor de căutare gratuit, care oferă 

căutarea publicaţiilor ştiinţifice de tip full-text în toate formatele şi pentru toate domeniile 
de cunoaştere. Sistemul a fost lansat în noiembrie 2004, iniţial în starea beta. Google 
Scholar include cele mai multe articole verificate ştiinţific pentru publicare, cărţi, lucrări ale 
conferinţelor, autoreferate şi teze de dizertaţii, preprinturi, rezumate şi articole neverificate 
ştiinţific pentru publicare, rapoarte ştiinţifice, brevete de invenţie din Europa şi America. 
Modul de evaluare a publicaţiilor este asemănător cu cel din bazele de date licenţiate 
Elsevier, Scopus şi Web of Science. Deşi, Google nu face publică informaţia despre mărimea 
bazei de date Google Scholar, cercetătorii scientometrici au estimat că acesta conţine 
aproximativ 389 milioane de documente, ceea ce îl transformă în cel mai mare motor de 
căutare academic din lume (datele pentru ianuarie 2018) [13]. 

Google Scholar oferă utilizatorilor posibilitatea de a face diverse căutări dintr-o 
singură locaţie; copierea integrală a informaţiei necesare în „biblioteca” personală, pentru 
studierea ulterioară a ei; regăsirea surselor informaţionale din alte domenii ce au tangenţă 
cu domeniul căutat. Cele mai relevante rezultate întotdeauna vor apărea pe prima pagină.  

 

Instrumentul Bibliometric Naţional (https://ibn.idsi.md/)  
Instrumentul Bibliometric Naţional este un produs al Institutului de Dezvoltare a 

Societăţii Informaţionale (IDSI), lansat în anul 2010 şi reprezintă prima şi „cea mai mare 
bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele ştiinţifice din 
Republica Moldova în perioada 1993-2018” [14], în care sunt stocate, clasificate şi măsurate 
date privind contribuţiile ştiinţifice ale cercetătorilor din Republica Moldova. El oferă 
posibilitatea de a determina în mod automat numărul de publicaţii într-un interval de timp, 
la nivel naţional, pe domenii şi organizaţii ştiinţifice, numărul de publicaţii în colaborare cu 
coautori din străinătate, numărul de citări ale lucrărilor diferitor cercetători, furnizarea 
datelor bibliografice despre articolul căutat etc. În perspectivă va oferi şi alte analize 
bibliometrice, scientometrice, webometrice şi altmetrice ale publicaţiilor ştiinţifice 
naţionale. 
Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN)conţine: 110 reviste înregistrate, 52 reviste 
acreditate, 29 reviste în DOAJ (Directory of Open Acces Journals), 700 publicaţii din 300 
reviste internaţionale, peste 66000 articole înregistrate în IBN, 6500 publicaţii din 100 
conferinţe din Republica Moldova. El este înregistrat pe platforma webometrics.info (2016), 
directoriul ROAR (Registry of Open Access Repositories) (2018), 
directoriul  OpenDOAR  (Directory of Open Access Repositories) (2018). 
IBN este destinat cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, autorilor de 
articole ştiinţifice, factorilor de decizie, publicului larg. 

 

Ştiu.md (http://stiu.md/) 
Ştiu.md reprezintă ghişeul unic care întruneşte informaţia ştiinţifico-tehnologică; a 

fost lansat la 22 noiembrie 2018 în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Naţionale “Ştiinţa 
Deschisă”. Deţinătorul resursei ştiu.md este Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale (IDSI). Resursa oferă versiunea electronică a articolelor, revistelor, 
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materialelor conferinţelor, brevetelor de invenţie şi alte materiale ştiinţifice ale 
cercetătorilor din Republica Moldova [15]. 

Numărul mare al publicaţiilor cu conţinut știinţific, credibilitatea datelor știinţifice, 
evitarea plagiatului, protecţia proprietăţii intelectuale, accesul deschis la informaţiile 
știinţifice etc. - sunt doar o parte din problemele ridicate de cadrele didactice, cercetători și 
nu, în ultimul rând, de bibliotecari. Bibliotecile universitare, deţinătoare de colecţii și baze 
de date specializate, baze de date bibliometrice (formarea consorţiilor de biblioteci pentru 
procurare) etc., au tendinţa de ași moderniza activitatea în conformitate cu rigorile timpului 
și a deveni parteneri activi la toate etapele activităţii știinţifice din cadrul instituţiei: de la 
informarea și oferirea accesului la resursele informaţionale la publicarea articolului, analiza 
și evaluarea rezultatelor cercetărilor. Cum poate contribui biblioteca la etapa ce ţine de 
publicarea și evaluarea operei profesorului/cercetătorului? 

În prezent, bibliotecile universitare de peste hotare creează subdiviziuni speciale de 
prestare a serviciilor bibliometrice așa ca: Departamentul bibliometric, Biroul de 
scientometrie sau alte servicii puse în sarcina Departamentului de Asigurare a Calităţii, 
Departamentului Ştiinţă şi Inovare, Departamentului Editorial. În majoritatea universităţilor, 
funcţia bibliometrică este exercitată de către biblioteci, cel puţin un bibliotecar se ocupă 
„full time” de activitatea bibliometrică. În cazul în care în cadrul universităţii funcţionează o 
structură bibliometrică specială, atunci sunt incluşi neapărat şi reprezentanţi ai bibliotecii 
[16]. 

 

Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a UTM (BTŞ UTM) 
În mod tradiţional, Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a UTM oferă comunităţii academice 

suport informativ în cercetarea știinţifică, iar pentru prestarea serviciilor bibliometrice este 
utilizată informaţia bibliografică și resursele informaţionale ale bibliotecii  O deosebită 
atenţie în procesul de documentare se acordă instruirilor de grup și individuale (pentru 
studenţii anului IV licenţă, masteranzi și doctoranzi) în căutarea informaţiei necesare în 
baze de date, în realizarea referinţelor bibliografice (tradiţional și prin intermediul soft-
urilor specializate). Serviciile bibliometrice prestate de bibliotecă presupun următoarele 
activităţi: 

 Seminare pentru doctoranzi şi profesori/cercetători la tema: “Selectarea 
revistelor ştiinţifice pentru publicare (pentru un anumit domeniu)”; 

 Seminare pentru studenţii anului IV, masteranzi, doctoranzi şi 
profesori/cercetători la tema: “Particularităţi de căutare în baza de date Springer Link”; 

 Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicaţiilor cercetătorilor;  
 Determinarea poziţiei universităţii în clasamentele internaţionale de referinţă 

(pentru anul 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei deţine locul II printre cele mai bune 
instituţii superioare de învăţământ din Republica Moldova (I loc - USM), în Europa de Est 
și Asia Centrală – locul 277, în lume – locul 3476) 

 Tutoriale (Particularităţi de căutare în baze de date știinţifice, Ghid de utilizare 
SpringerLink, Acces Deschis. Repozitorii Instituţionale, ExLibris Primo - sistem de căutare și 
furnizare a informaţiei). 

 

 Concluzii 
Catalogul electronic partajat LibUnivCatalog, Softul Aleph, repozitoriul instituţional 

al Bibliotecii Tehnico-ştiinţifice a UTM oferă pot oferi următoarele date bibliometrice: liste 
ale publicaţiilor unui autor; numărul publicaţiilor care sunt în bibliotecă la un anumit 
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domeniu; este elaborat fișierul de autoritate a profesorilor/cercetătorilor fiecărei instituţii și 
a autorului colectiv (instituţii, organizaţii); este oferit accesul la textul integral al articolelor 
din reviste știinţifice instituţionale, naţionale, internaţionale, lucrări ale conferinţelor, 
brevete de invenţie etc. 

În perspectivă, BTȘ UTM ar putea oferi și alte servicii bibliometrice, așa ca: aflarea 
indicelui Hirsch al autorilor; determinarea statutului revistelor ştiinţifice (cotate ISI sau 
indexate în baze de date); consultaţii, instruiri individuale/de grup în utilizarea bazelor de 
date bibliometrice și scientometrice. Astfel, va spori contribuţia bibliotecii la procesul de 
cercetare, vizavi de asigurarea informaţională a muncii de creaţie, susţinerea comunicării 
știinţifice, identificarea nivelului de vizibilitate știinţifică, promovarea imaginii universităţii 
în mediul academic naţional și internaţional. 
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