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Research4life (R4L)
http://www.research4life.org/

• Scopul programului 
Research4Life este de a 
reduce decalajul de 
cunoștințe între țările cu 
venituri mari și cele cu 
venituri medii și mici, prin 
asigurarea accesului la 
prețuri rezonabile la 
rezultatele cercetărilor 
științifice.
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http://www.research4life.org/
http://www.research4life.org/


Obiectivele Programului R4L • A conecta cercetătorii din 
ţările în dezvoltare cu 
comunitatea ştiinţifică 
internaţională

• A reduce „decalajul de 
publicare” și de a 
îmbunătăți calitatea 
articolelor și a revistelor 
produse la nivel local

• Îmbunătățirea sănătății, 
securității alimentare și a 
mediului în ceea ce 
privește Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă 
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Publicul ţintă
• Categoriile eligibile de instituții sunt:

• universități naționale 
• școli profesionale (medicină, asistenţă medicală, farmacie, sănătate 

publică, stomatologie, agrare)
• instituţii de cercetare
• spitale universitare
• guvern: ministere și agenții
• biblioteci 
• organizații non-guvernamentale prezente la nivel local

• Cadrele didactice, cercetători, studenţi, personalul 
instituţiilor au dreptul de a avea acces și pot obține 
numele de utilizator și parola instituțională .
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• Oferă acces liber sau la preţ redus pentru 115 țări, zone și teritorii din 
lume în curs de dezvoltare

• Conținut de la circa 440 de editori

• Cea mai recentă tehnologie de suport

• Peste 8.200 de instituții înregistrate

• Aproximativ 77.000 reviste științifice internaționale peer-review, cărți, 
și baze de date disponibile online

• Utilizarea crește în fiecare an

• Toate părțile interesate s-au angajat să sprijine programele cel puțin 
până în anul 2020
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HINARY

• HINARI - Access to 
Research in Health 
Programme - oferă acces 
la aproximativ 14.000 de 
reviste (în 30 de limbi), 
53.000 de cărți electronice 
și aproximativ 105 alte 
resurse informaționale în 
domeniul biomedical

AGORA

• AGORA - Access to Global 
Online Research in 
Agriculture - oferă acces la o 
bibliotecă digitală remarcabilă 
cu colecții în domeniul 
produselor alimentare, 
agriculturii, științelor mediului și 
științelor sociale conexe. 
AGORA oferă acces la 
aproximativ 6.500 de reviste 
importante și 22.000 de cărți
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http://www.who.int/hinari/en/
http://www.fao.org/agora/


OARE

• OARE - Online Access to 
Research in the Environment -
oferă acces la peste 10.000 de 
reviste, 21.000 cărți electronice și 
altele 55 de resurse informaționale 
într-o gamă largă de discipline, 
legate de mediului ambiant, inclusiv 
zoologia, botanica, ecologia, chimia 
mediului, geologia, hidrologia, 
oceanografia, meteorologia, 
geografia, ingineria mediului, 
energia și multe altele

ARDI

• ARDI - Access to 
Research for 
Development and 
Innovation - oferă 
acces pentru peste 900 
de instituții la 
aproximativ 8.000 de 
reviste, 20.000 de cărți 
electronice și 15 alte 
resurse informaționale
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http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php
http://www.wipo.int/ardi/en/


Asemănările Programelor R4L

• Începând din iulie 2014 portalurile  HINARI, AGORA, 
OARE şi ARDI arată destul de asemănător

• Accesul pentru reviste, cărți și baze de date 
bibliografice, software-urile managementului 
referințelor, precum și accesul gratuit la resurse sunt 
99% identice

9



Pagina de start
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Opţiuni lingvistice

Structura meniului
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Opţiuni lingvistice

Structura meniului
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Opţiuni lingvistice

Structura meniului
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Opţiuni lingvistice

Structura meniului în 
partea de jos a 
paginii



Structura portalului
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6. Căutare full-text 
folosind anumite RI

2. Autentificare
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1. Opţiuni lingvistice
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Pagina de acces
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Conectare

Introduceţi:
Numele de utilizator şi 
Parola 
pentru Programul respectiv: 
HINARI, AGORA, OARE sau ARDI



Opţiuni de acces 

• Pentru reviste, HINARI, AGORA, OARE și ARDI au 
următoarele opțiuni de acces:

• Titlul revistei
• Subiect
• Limbă
• Editor

• Accesul la cărți se face în baza titlului, după subiect, 
limbă şi editor
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Colecţia de reviste. Lista A - Z

20

Faceţi click pentru a vizualiza 
lista completă a revistelor
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În fila „All Items”, pictogramele 
sunt similare pentru toate 
programele:

Boxă Verde – acces 
disponibil

Boxă Sură – accesul nu 
este disponibil

Dacă autentificarea nu este 
finalizată, accesul la reviste 
este limitat
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În fila „Accessible Content”, 
pictogramele sunt similare 
pentru toate programele:

Boxă Verde – acces 
disponibil         

Puteţi salva toată lista în 
formatul Excel



Căutare după titlu
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Găsiţi revista în lista alfabetică. 
Faceţi click pe litera respectivă A - Z
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Opţiuni de acces după subiect
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Faceţi click pentru a vizualiza 
lista completă a revistelor



Căutarea după limbă
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Opţiunea de căutare după editori
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Colecţia de cărţi. Lista A - Z
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Faceţi click pentru a vizualiza 
lista completă a cărţilor



Colecţia de cărţi. Lista A - Z
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Faceţi click pentru a vizualiza 
lista completă a cărţilor



Vizualizare lista completă c cărţilor
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Puteţi salva 
toată lista în 
formatul Excel



Lista alfabetică a cărţilor A - Z
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Găsiţi revista în lista alfabetică. 
Faceţi click pe litera respectivă A - Z
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Opţiune de 
căutare a 
cărţilor după 
editor
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Opţiune de căutare 
după subiect. 

Cărţile se 
afişează în 
ordinea 
alfabetică 
împreună 
cu revistele
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Opţiune de căutare 
după subiect. 

Cărţile se 
afişează în 
ordinea 
alfabetică 
împreună 
cu revistele



Acces la textul integral al cărţilor
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Deosebirile Programelor R4L

• Instrumente de căutare pentru fiecare program
• HINARI foloseşte PubMed care conţine mai mult de 26 de milioane de 

citări pentru literatura biomedicale din MEDLINE, reviste științifice din 
ştiinţe ale vieţii și cărți online

• OARE și AGORA au acces la Instrumentul de căutare Summon

• AGORA utilizează Scopus

• Nici unul dintre aceste instrumente nu indexează toate revistele 
din programul Research4Life

• Accesul este realizat  din partea de jos a paginii de Cuprins sau 
răsfoind bazele de date
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Accesul este realizat  din 
partea de jos a paginii de 
Cuprins sau răsfoind bazele 
de date



40

Instrument util, care este şi în lista bazelor 
de date, pentru identificarea unor articole 
prin căutarea de cuvinte-cheie. Summon a 
fost adăugat în ianuarie 2015.



Căutare avansată după Summon
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Baze de date HINARI
• Prin programul HINARI 

sunt accesibile 28 de 
baze de date, inclusiv 
Scopus, Web of 
Knowledge Special 
Edition – Current
Contents şi Web of 
Knowledge Special 
Edition – Medline
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După afişarea listei Bazelor de 
date, faceţi click pe titlul bazei 
de date pentru a trece pe site-ul 
bazei de date respective



Baze de date AGORA
• Prin programul 

AGORA sunt 
accesibile 20 baze de 
date, inclusiv Scopus
şi Web of Knowledge
Special Edition –
Current Contents
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După afişarea listei Bazelor de 
date, faceţi click pe titlul bazei 
de date pentru a trece pe site-ul 
bazei de date respective



Bazele de date OARE

• Prin programul OARE 
sunt accesibile 20 
baze de date, inclusiv 
Scopus şi Web of 
Knowledge Special 
Edition – Current
Contents
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După afişarea listei Bazelor de 
date, faceţi click pe titlul bazei 
de date pentru a trece pe site-ul 
bazei de date respective



Baze de date ARDI
• Prin programul 

ARDI sunt 
accesibile 5
baze de date, 
inclusiv Scopus
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După afişarea listei Bazelor de 
date, faceţi click pe titlul bazei de 
date pentru a trece pe site-ul 
bazei de date respective



Alte resurse din programele HINARI, 
AGORA, OARE şi ARDI

46

Toate programele au 
listare similară în 
coloana din dreapta; 
fiecare are un set 
diferit de resurse



Accesul la sursele de referinţă

• HINARI – 63 surse 
de referinţă

• AGORA – surse 
de referinţă

• OARE – 25 surse 
de referinţă

• ARDI – surse de 
referinţă
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Accesul la colecţii gratuite
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Materiale pentru instruire HINARI
• Materialele 

instructive HINARI 
pot fi reproduse și 
adaptate în scopuri 
educaționale

• Toate documentele 
sunt în baza Licenţei 
Creative Commons
Attribution 4.0 
International
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Acces pentru 
Curs de Bază

Acces pentru 
Curs Avansat

De asemenea, este 
oferit accesul pentru 
cursuri de instruire la 
distanţă şi la portalul 
de instruire 
Research4Life

http://hinarilogin.research4life.org/uniquesigwww.who.int/uniquesig0/entity/hinari/training/R4L_training_portal/en/index.html


Materiale pentru instruire AGORA
• Cursul de Bază 

AGORA este o 
serie de module 
instructive 
pentru 
utilizatorii 
individuali, cu 
prezentări și 
exerciții practice
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Acces pentru 
Cursul de Bază

Majoritatea 
Modulelor au 
exerciţii pentru 
formarea abilităţilor 
practice de utilizare a 
resurselor AGORA



Materiale pentru instruire OARE

• Materialele
instructive sunt
accesibile la 
adresa
http://web.unep.
org/oare/resourc
es/training-
materials
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Această pagină 
conține link-uri către 
fișiere PDF și 
prezentări în 
PowerPoint

http://web.unep.org/oare/resources/training-materials


Materiale pentru instruire ARDI
• Materialele

instructive sunt
accesibile la adresa
http://www.wipo.in
t/ardi/en/index.ht
ml#guide
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Această pagină 
conține link-uri către 
fișiere PDF

http://www.wipo.int/ardi/en/index.html#guide


Materiale pentru instruire pe Portalul 
Research4Life
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Diferite tipuri de 
resurse pentru 
instruire
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În secțiunea 
About
Research4Life
veți găsi 
informații 
generale și 
resurse 
despre 
Research4Life 
și programele 
sale
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Modulele din 
secţiunea Authorship
Skills vor ajuta autorii 
să formeze abilităţi 
privind procesul de 
publicare: lectura, 
scrierea şi publicarea 
rezultatelor de 
cercetare
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Secţiunea Reference
Management Tools ajuta 
oamenii de știință să 
creeze și să gestioneze 
listele cu referințe 
bibliografice. Cele mai 
multe instrumente sunt 
concepute pentru a 
organiza referințele 
bibliografice în formate 
specifice pentru 
pregătirea manuscriselor 
și bibliografiilor
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Fiecare dintre cele patru 
programe Research4Life 
oferă instruire prin 
intermediul portalurilor 
lor. Faceți clic pe fiecare 
program pentru a merge 
la site-ul de formare și de 
a găsi mai multe 
materiale de formare, 
resurse și înregistrări 
video.
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Programele Research4Life 
oferă mai multe cursuri de 
instruire la distanță, care 
sunt disponibile prin 
intermediul platformei 
Moodle din cadrul 
Information Training and 
Research Centre for Africa 
(ITOCA) sau Medical 
Library Association (USA).

http://www.itoca.org/
https://www.mlanet.org/
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Secţiunea Other Resources
oferă acces la materiale de 
instruire de bază pe diverse 
teme, de exemplu:
▪ Marketing Strategies for 

Research4Life Resources;
▪ Information Literacy 

Academic & Research 
Level;

▪ Strategies for Managing 
Change – regarding the 
adoption/use of
Research4Life Resources



MULŢUMESC!
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