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INSTRUMENTE CARE ASIGURĂ 
ACCESUL DESCHIS LA CERCETARE

Baze de date ştiinţifice

Reviste electronice 

Repozitorii instituţionale, naţionale şi 
internaţionale

Biblioteci electronice deschise



BIBLIOTECA DIGITALĂ USARB



REPOZITORIUL INSTITUȚIONAL ORA 
(Open Research Arhive) USARB

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/


DOCUMENTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA 
REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL ORA USARB

• Politica instituţională a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi privind Accesul Deschis), înregistrată în 
registrul internaţional ROARMAP (Registry of Open 
Access Repository Mandates and Policies)
http://roarmap.eprints.org/999/

• Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Repozitoriului Instituţional ORA USARB

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/politica_institu%C5%A3ionala-acces_deschis.pdf
http://roarmap.eprints.org/999/
http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Regulament_ORA.pdf


ORA USARB în registrele 
internaţionale

Registrul ROAR



Directoriul OpenDOAR



Directoriul DURASPACE



La moment repozitoriul înglobează peste 2400 de titluri 
a 813 autori cadre didactice și bibliotecari USARB
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Dinamica lucrărilor înregistrate în Repozitoriul 
instituţional ORA USARB în 2016-2014



Opinia dr. hab., prof. univ. Pavel Topală privind 
publicarea în Acces Deschis

• Pavel Topală: la Universitatea din Bălți vor fi funcționale, în
scurt timp, trei școli doctorale.

https://www.facebook.com/notes/universitatea-de-stat-alecu-russo-din-
b%C4%83l%C8%9Bi/pavel-topal%C4%83-la-universitatea-din-b%C4%83l%C8%9Bi-vor-

fi-func%C8%9Bionale-%C3%AEn-scurt-timp-trei-%C8%99c/1487034928018204/

• Videospot: Dr.hab., prof.univ. Pavel Topală despre Accesul
Deschis la Informaţie

https://www.youtube.com/watch?v=ABjH6MhWe7w

https://www.facebook.com/notes/universitatea-de-stat-alecu-russo-din-b%C4%83l%C8%9Bi/pavel-topal%C4%83-la-universitatea-din-b%C4%83l%C8%9Bi-vor-fi-func%C8%9Bionale-%C3%AEn-scurt-timp-trei-%C8%99c/1487034928018204/
https://www.facebook.com/notes/universitatea-de-stat-alecu-russo-din-b%C4%83l%C8%9Bi/pavel-topal%C4%83-la-universitatea-din-b%C4%83l%C8%9Bi-vor-fi-func%C8%9Bionale-%C3%AEn-scurt-timp-trei-%C8%99c/1487034928018204/
https://www.youtube.com/watch?v=ABjH6MhWe7w


USARB în Repozitoriul European Zenodo
http://zenodo.org

http://zenodo.org/


• Zenodo.org este un serviciu de publicare, un depozit al rezultatelor
cercetărilor construit și dezvoltat de către cercetătorii de la
departamentul de IT al CERN (Consiliul European pentru Cercetare
Nucleară, fondat în 1952, Geneva)

• Este finanțat de CERN și Comisia Europeană prin intermediul
OpenAIRE, OpenAIRE Plus.

• Zenodo a fost lansat în mai 2013 și actualizat în septembrie în 2016

• Zenodo salută încărcarea datelor de cercetare de la orice persoană,
instituție, comunitate științifică sau de cercetare.

• Atribuie DOI (Digital Object Identifier) la toate documentele.

• Licenţa Creative Commons



Până în prezent au fost indexate 168 de lucrări ce aparţin 
universitarilor bălţeni



USARB în baza de date CEEOL
Central and Eastern European Online Library



Baza de date CEEOL

• Este o baza de date internaţională care oferă acces la publicații
academice și culturale din domeniul socio-uman din țările
Europei Centrale și de Est.

• A fost înfiinţată în anul 2000 la Frankfurt Main, Germania, cu
intenţia de a sprijini editurile culturale şi academice din Europa
de Est şi de a pune la dispoziţia analiştilor, studenţilor,
profesorilor din întreaga lume materiale valoroase academice
şi culturale care se concentrează pe temele politice, sociale,
istorice, culturale ale Europei Centrale şi de Est.



• Biblioteca Științifică USARB a indexat două titluri de reviste
Artă şi Educaţie Artistică (52 articole) şi Confluenţe Bibliologice
(33 articole). 



USARB în Catalogul Open Library



Catalogul Open Library

• Este un Proiect on-line, de archive non-profit, iniţiat în anul
2007 de Aaron Swatz, finanţat în parte de un grant de la
Biblioteca de Stat din California şi Fundaţia Kahle/Austin.

• Scopul catalogului este să creeze „o pagina web pentru fiecare
carte publicată vreodată“.

• Înregistrarea este gratuită.

• Dispune de peste 20 mln de înregistrări on-line în acces liber.

• Până în prezent în Biblioteca deschisă Open Library sunt
indexate 293 de lucrări ale universitarilor bălţeni.



Reviste ştiinţifice editate de USARB  
Limbaj şi context şi Glotodidactica

Revista Limbaj şi context - revistă academică, 
internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară cu 
acces deschis, (peer reviewed), fundată, în 2009, 
Categoria B. Revista este inclusa în peste 1000 de 
biblioteci din 83 de state. Ea este indexata in diferite baze
de date internationale de prestigiu şi în DOAJ.

Glotodidactica - revistă academică, internaţională de 
lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară cu acces deschis, (peer 
reviewed), fundată, în 2010, Categoria C. Revista este inclusă
într-un şir de cataloage electronice ale unor biblioteci de 
prestigiu din lume. Este indexată în mai multe baze de date 
internaţionale. 

http://www.usarb.md/limbaj_context/ro.html
http://www.usarb.md/glotodidactica/


Prezenţa universitarilor bălţeni în Springer, 
EBSCO, IGI Global, Taylor & Francis 





MĂSURAREA FACTORULUI DE IMPACT
ÎN GOOGLE SCHOLAR



MĂSURAREA FACTORULUI DE IMPACT
CU PUBLISH OR PERISH



REALIZAREA RECOMANDĂRILOR  DR. HABILITAT 
ÎN ŞTIINŢE ISTORICE, CONF. UNIV. NELLY ŢURCANU BIBLIOTECARILOR 

PRIVIND COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ

• pentru a susţine la distanţă cercetările ştiinţifice a indexat

în total peste 5 000 de publicaţii USARB în repozitoii şi

biblioteci deschise

• a elaborat şi a aprobat politica instituţională cu privire la

publicarea în Acces Deschis şi a înregistrat-o în registrul

internaţional ROARMAP (Politica instituţională a

Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi privind Accesul

Deschis (http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/open_access_policy.pdf)

http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/open_access_policy.pdf


• a creat şi dezvoltă Repozitoriul instituţional ORA USARB în acces

deschis pentru a promova producţia ştiinţifică a cercetătorilor

bălţeni

• promovează activ instrumentele pe care le gestionează privind

publicarea în accesul deschis, îndemnând cercetătorii să-şi facă

vizibile rezultatele cercetărilor prin diverse metode şi căi. Spre

exemplu în Săptămâna Internaţională a OA, au fost realizate mai

multe spoturi video (vezi contul Biblioteca Ştiinţifică USRAB în

YouTube) privind promovarea instrumentelor prin care autorii îşi

pot publica cercetările în acces deschis, îndemnându-i tot odată să

fie cât mai Deschişi pentru publicarea OA.

https://www.youtube.com/watch?v=WW9TVerAblU




Avantajele publicării în Acces Deschis

• asigurarea accesului liber la cercetări prin depozitarea documentelor în 
format electronic într-o arhivă bine organizată; 

• extinderea accesului la cercetarea ştiinţifică universitară; 

• creşterea transparenţei şi eficientizarea comunicării ştiinţifice; 

• sporirea competitivităţii, şi impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice; 

• majorarea numărului de citări a publicaţiilor cercetătorilor; 

• promovarea imaginii universităţii şi a cercetătorilor; 

• crearea unui sistem accesibil şi viabil de evidenţă şi control al 
publicaţiilor şi autorilor în funcţie de diverse criterii. 



Mulţumim! 


