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Biblioteca electronică didactică–
https://library.usmf.md/ro/library

2

Book trailer 

https://www.youtube.com/watc

h?v=rEj2BJbmYfM

https://library.usmf.md/ro/library
https://www.youtube.com/watch?v=rEj2BJbmYfM
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Workshop: Resurse informaționale 

biomedicale în Acces Deschis

12 Martie, 2021 

Grup țintă: studenți și cadre didactice

Număr de participanți: 57 

https://library.usmf.md/ro/noutati/atelier-

online-privind-accesarea-resurselor-

informationale-biomedicale-acces-

deschis

https://library.usmf.md/ro/noutati/atelier-online-privind-accesarea-resurselor-informationale-biomedicale-acces-deschis
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Workshop online: Mendeley manager al 
referințelor bibliografice

13 Martie, 2021 

Grup țintă: studenți și cadre didactice

Număr de participanți:12

https://library.usmf.md/ro/noutati/atelier-

privind-utilizarea-soft-lui-academic-de-

gestionare-referintelor-bibliografice

https://library.usmf.md/ro/noutati/atelier-privind-utilizarea-soft-lui-academic-de-gestionare-referintelor-bibliografice
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Sesiune de orientare: Crearea profilul academic în Google Scholar, ORCID 
și SCOPUS

23 iunie, 2021 

Grup țintă: șefi de departament și laboratoare științifice, profesori universitari, 
lectori, cercetători.

Număr de participanți: 78

Tutoriale video 
https://library.usmf.md/ro/galery-video

https://usmf.md/sites/default/files/inline-

files/Sesiunea%20de%20orientare_23%20iunie%202021.

pdf

https://library.usmf.md/ro/galery-video
https://usmf.md/sites/default/files/inline-files/Sesiunea de orientare_23 iunie 2021.pdf
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Crearea profilului academic în Google Scholar, ORCID și Scopus
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Știința Deschisă. Repozitoriul Instituțional. 

Resurse informaționale în acces deschis. 

Grup țintă: studenți doctoranzi, Școala Doctorală în domeniul Științelor medicale

Număr de participanți: 182 
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Știința Deschisă. Repozitoriul Instituțional. 

Resurse informaționale în acces deschis. 



Rețele pentru cercetători

18

https://usmf.md/sites/default/files/inline-
files/Re%C8%9Bele%20pentru%20cercet%
C4%83tori_0.pdf

https://usmf.md/sites/default/files/inline-files/Re%C8%9Bele pentru cercet%C4%83tori_0.pdf


Asistență în crearea 
profilului academic

19

Consultații individuale privind softul de gestiune a 

referințelor bibliografice, Mendeley
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1. Aprobată la Şedinţa Senatului
USMF din 24.03.2016 (1 ed.)

2. Aprobată la Şedinţa Senatului
USMF 23.09.2021 (2 ed.
revăzută şi actualizată)

https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-

files/POLITICA%20privind%20AD_2021.pdf

1. Aprobată la Consiliul Ştiinţific 17.11.2021

2. Aprobată la Şedinţa Senatului din 25.11.2021

https://usmf.md/sites/default/files/2022-

01/Strategia%20pentru%20%C8%98tiinta%20deschisa

_0.pdf

https://library.usmf.md/sites/default/files/inline-files/POLITICA privind AD_2021.pdf
https://usmf.md/sites/default/files/2022-01/Strategia pentru %C8%98tiinta deschisa_0.pdf


Scopul studiului este evaluarea atitudinilor şi percepţiilor comunităţii 
medicale universitare privind deschiderea datelor de cercetare şi identificarea 

rolului Bibliotecii Științifice Medicale în gestionarea datelor de cercetare.

Sursa: Guide To Open Data https://openeconomics.zbw.eu/en/open-data/

https://openeconomics.zbw.eu/en/open-data/


Metode de cercetare aplicate:

 sociologică – ancheta bazată pe chestionarul online, care a 
cuprins 24 întrebări structurate închise (cu un singur răspuns și 
cu mai multe răspunsuri), deschise (oferă posibilitatea 
respondentului să răspundă cum vrea el, neexistând nici o 
constrângere), mixte, de opinie, precum şi de scală;

metoda de eşantionare nealiatorie (pe bază de voluntariat);

analiza și sinteza datelor de cercetare.



Ipoteze:

◎ majoritatea respondenților nu au cunoștințe și
competențe suficiente despre datele de cercetare
deschise;

◎ este necesar de a organiza instruiri pentru
comunitatea medicală universitară cu privire la
deschiderea datelor de cercetare?



Profilul respondenţilor (68)



Nivelul de familiarizare al respondenților cu conceptul de 
„date de cercetare deschise”



Nivelul de recunoaştere strategică privind datele de 
cercetare deschise în cercetarea modernă



Atitudinea privind deschiderea datelor de cercetare



Opiniile respondenţilor privind accesul la datele de cercetare



Raportul respondenţilor care au partajat şi 
cei care nu au partajat datele de cercetare



Raportul dintre respondenții care au întâlnit obstacole și cei 
care nu au avut impedimente în partajarea datelor



Bariere în deschiderea datelor, identificate de respondenţi



Beneficiile deschiderii datelor de cercetare



Opiniile respondenților privind unele aspecte 
ale deschiderii datelor

Acord total Acord Acord 

parţial

Nu sunt 

sigur (ă)

Dezacord

Datele cercetărilor care sunt finanţate din bani publici ar trebui

să fie disponibile pentru reutilizare

34 25 5 2 1

Toate datele de cercetare, indiferent de sursa de finanţare ar

trebui să fie publice

14 19 29 4 1

Dacă toate sau majoritatea datelor de cercetare ar fi disponibile

publicului, ştiinţa ar evolua mai rapid

27 20 16 4 5

Colegiul de redacţie al revistelor ştiinţifice ar trebui să aibă

acces la toate datele de cercetare, la etapa de recenzare

24 22 16 2 3

Fiecare instituţie ar trebui să aibă un repozitoriu digital de date

de cercetare

36 21 4 5 2

Ar trebui să fie creat şi gestionat un repozitoriu digital de date

de cercetare la nivel naţional

41 19 5 1 2



Utilizarea repozitoriilor digitale de date de cercetare



Preferinţe privind locul de păstrare a datelor de cercetare



Calculul mărimii medii a opiniilor după scala Likert
5

mult efort

4

efort

3

neutru

2

puţin efort

1

fără efort

Cum calificaţi efortul necesar pentru

formatarea datelor de cercetare?

25 20 19 0 4



Nivelul de familiarizare a comunităţii medicale universitare 
privind documentele de politici în domeniul Ştiinţei 

deschise
elaborate la nivel instituţional



Opinia respondenţilor privind structurile universitare care ar 
trebui să se implice în procesul 

de deschidere a  datelor de cercetare



Opinia respondenţilor privind instituţiile care ar trebui să se 
implice în procesul de deschidere a  datelor de cercetare,

la nivel naţional



Raportul dintre respondenţii care au  şi cei care nu au necesitatea 
de a fi instruiţi  privid deschiderea datelor de cercetare



◎ Rezultate. Ipotezele stabilite la începutul cercetării au fost confirmate. Studiul
demonstrează o recunoaștere a beneficiilor deschiderii datelor. Factorii motivaţionali
în activitatea de cercetare: creșterea vizibilității în comunitatea științifică
internațională, prestigiul și cariera. Impedimentele privind deschiderea datelor de
cercetare: lipsa unei culturi (cunoștințelor) privind partajarea datelor și respectiv
cercetătorii nu sunt gata să partajeze datele de cercetare, lipsa unei politici privind
managementul datelor de cercetare, probleme ce țin de dreptul de autor și
proprietatea intelectuală, sensibilitatea datelor, frica de folosire abuzivă a datelor de
cercetare, nu cunosc unde să publice asemenea date, lipsa de cunoștințe cu privire la
standardele de date și metadate etc

◎ Concluzii. Deschiderea accesului la rezultatele cercetărilor, partajarea datelor,
creşterea transparenţei în cercetare, adoptarea modelului Ştiinţei Deschise ar accelera
ritmul de dezvoltare al RM. Deschiderea datelor de cercetare vor îmbunătăţi poziţia
instituţiei în clasamentele internaţionale, sporind prestigiul academic, aducând
finanţare suplimentară.



Recomandări:

Biblioteca Ştiinţifică Medicală:

◎ să organizeze sesiuni de informare pentru comunitatea universitară medicală;

◎ să se implice în promovarea principiului de date deschise şi să sensibilizeze
opinia comunității universitare privind beneficiile datelor deschise;

◎ să participe la elaborarea politicii instituționale privind datele de cercetare;

◎ să participe la elaborarea planului de management al datelor de cercetare la
USMF „Nicolae Testemițanu”;

◎ să participe la elaborarea conceptului repozitoriului datelor de cercetare
deschise etc.



Sursa: https://idsi.md/

https://idsi.md/

