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INDICATORII SUNT MĂSUR(ĂR)I 

Măsurile sunt un tip de standarde convenționale.  

Indicatorul este un dispozitiv, o instalație, un sistem 

informatic, o substanță sau un obiect care prezintă 

modificări ale oricărui parametru al procesului sau 

condiției monitorizate a unui obiect într-o formă care 

este mai convenabilă pentru perceperea umană 

directă, vizuală, acustică, tactilă sau oricare alta. 
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Open Science Monitor 

Open Science Monitor este un proiect inițiat de 

Comisia Europeană în 2013.  

 

 
Indicatori de Acces Deschis 

(Open access),  

Indicatori Date Științifice Deschise  

(Open Research Data), 

Indicatori Colaborare Deschisă 

(Open Collaboration) 

. 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/monitor/open_science_monitor_methodological_note.pdf  
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Open Science Monitor (2018) 
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Evaluarea cercetării în Republica Moldova vs ŞD 

Indicatorii cantitativi de performanță (hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 28 din 

23.02.2012) includ aproape 200 indicatori, din care: 

- doar 5-10 se pliază pe obiectivele Științei Deschise; 

- 65-70 – într-o anumită măsură pot stimula dezvoltarea Științei Deschise; 

- restul – slab sau deloc nu corespund Științei Deschise. 

 

Concursul de alegere a membrilor AŞM (Regulamentul privind alegerea membrilor 

titulari (academicieni) și membrilor corespondenți) sunt utilizate 16 criterii, din care: 

- 5 ar avea o contribuţie medie la promovarea Ştiinţei Deschise. 

 

Concursul pentru Premiul Național în domeniul științei (Regulamentul cu privire la 

Premiul Național  - HG nr. 399 din 12.06.2012) sunt utilizate 10 criterii, dintre care: 

- 2 sunt stimulative pentru implementarea conceptului Ştiinţei Deschise.  
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134 de indicatori Open Science – 4 în IBN 
x 
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4 indicatori Open Science în IBN: 
 
 1. Numărul de publicații în acces deschis; 
 2. Numărul de vizualizări (accesări); 
 3. Numărul de vizitatori unici;  
 4. Numărul de descărcări ale publicațiilor.   



    

Conferința științifică națională “Știința Deschisă”,Chișinău, 22 noiembrie 2018 

Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM - SCIFORM (2015-2018) 

1. ACCES DESCHIS LA PUBLICAȚII 
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2. DATE DESCHISE DE CERCETARE 
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3. COMUNICARE DESCHISĂ ÎN DOMENIUL ȘTIINȚIFIC 
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4. RECENZII DESCHISE, STIMULENTE ȘI RECOMPENSE 
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5. ȘTIINȚA CETĂȚEANULUI 
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6. CERCETARE ȘI PUBLICAȚII COLABORATIVE  
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7. Altele  
x 
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Articole AD, Descărcări și Vizualizări 

14 



    

Conferința științifică națională “Știința Deschisă”,Chișinău, 22 noiembrie 2018 

Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM - SCIFORM (2015-2018) 

Top publicații în AD ale cercetătorilor 
Nr.d/

o 
Autorii Nr. articole Descărcări Vizualizări 

1 Tighineanu Ion Mihail 250 261 20001 

2 Duca Gheorghe Grigore 231 576 50728 

3 Ababii Ion Ion 157 370 41464 

4 Gribincea Alexandru Ion 157 396 36849 

5 Ghidirim Gheorghe Petru 153 1587 45427 

6 Furdui Teodor Ion 138 331 32379 

7 Ursachi Veaceslav Vladimir 137 108 11065 

8 Goraş-Postică Viorica 132 492 22520 

9 Mereuţă Ion Efim 128 315 33580 

10 Brînză Sergiu Mihail 127 828 25042 

11 Bologa Mircea Chiril 121 68 20762 

12 Gudumac Eva Mihail 119 240 35064 

13 Groppa Liliana Gheorghe 117 287 24662 

14 Eţco Constantin Petru 117 191 26846 

15 Rudic Valeriu Filip 117 312 34937 
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https://ibn.idsi.md/ro/authors_list
https://ibn.idsi.md/ro/authors_list
https://ibn.idsi.md/ro/authors_list
https://ibn.idsi.md/ro/authors_list
https://ibn.idsi.md/author_articles/239
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Tighineanu Ion&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/137
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Duca Gheorghe&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/3480
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Ababii Ion&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/26820
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Gribincea Alexandru&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/232
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Ghidirim Gheorghe&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/24049
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Furdui Teodor&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/247
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Ursachi Veaceslav&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/10805
https://ibn.idsi.md/author_articles/10805
https://ibn.idsi.md/author_articles/10805
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Gora%C5%9F-Postic%C4%83 Viorica&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/11764
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Mereu%C5%A3%C4%83 Ion&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/10917
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Br%C3%AEnz%C4%83 Sergiu&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/207
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Bologa Mircea&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/13690
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Gudumac Eva&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/11727
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Groppa Liliana&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/1389
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=E%C5%A3co Constantin&metadata_0=author&from=1994&to=2018
https://ibn.idsi.md/author_articles/244
https://ibn.idsi.md/ro/ibn_search_result?data_search_0=Rudic Valeriu&metadata_0=author&from=1994&to=2018
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Top descărcări articole 
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https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45391  
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Dalia Halfon-Hen 

Experiența de lucru: activează la Ministerul Educației din Israel în 

calitate de:  

Referent pentru predarea matematicii în 400 de școli din districtul 

central al Ministerului Educației din Israel, membru al grupului de 

supraveghetori principali,  

Consultant științific pentru laboratoarele avansate din 10 școli din 

Israel  

Coordonator al secției de  matematică în Centrul de predare a 

matematicii din Kfar-Saba, instructor regional de matematică în 

școli și instructor regional în districtul central al ministerului 

educației israeliene;  

Doctorand în pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, 

Chișinău, Republica Moldova.  
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Top vizualizări  
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Raport  
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Ideală ar trebui să fie următoarea tendință: 

mai puține lucrări (sau un număr nu foarte 

mare de lucrări) cu multe vizualizări și mai 

ales cu multe descărcări.  

Dar, atenție, aceștia sunt  indicatori 

altmetrici / de alternativă, deci nu pot fi 

substituți cu indicatorii de calitate. 
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Webometrics.com  
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Tip indicele Hirsh + nr. citări 
http://www.webometrics.info/en/hlargerthan100   
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3  personalități de top 

1. Sigmund Freud – psihanalist austriac – “Omul psihologic”  

2. Pierre Bourdieu – sociolog francez, Homo academicus  

    În această lucrare extrem de originală, Pierre Bourdieu își îndreaptă atenția spre 

lumea academică a cărei parte este și oferă o analiză strălucită a culturii intelectuale 

moderne. Academia se dovedește a fi nu doar un domeniu de dialog și dezbatere, ci 

și o sferă de putere în care reputația și cariera sunt făcute, apărate și distruse. 

Bourdieu analizează cât de mult publică și unde publică academicienii, legăturile lor 

instituționale, aparițiile în mass-media, implicațiile politice ș.a.m.d. 

3. Michel Foucault – filosof francez, Omul cuvintelor și 

lucrurilor  

    “Cuvintele și Lucrurile, o arheologie a științelor umane” 
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Autori cu H-Index înalt 
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Statistici IBN vs statistici Scopus 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId 06315935 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId
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Recomandări 

1. Extinderea listei de indicatori Open Science operaționali 

și viabili în spațiul Republicii Moldova. 

 2. Elaborarea și implementarea modulului CITĂRI 

(indicatorul Open Access pe IBN), o(rice) accesare 

însemnând, de fapt, o citare implicită.  

 3. Conceptualizarea INDEXULUI național de citări. 

 4. Examinarea posibilității de a livra conținut digital din 

IBN (Open Collaboration) pe platforma proiectului 

prioritar al AR – CoRoLa (COrpus of ROmanian 

Language - “Corpus computațional de referință pentru 

limba română contemporană” (BD care oferă Open 

Research Data). 
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x 

 

Vă mulțumesc  

pentru  

atenție! 

28 


