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REZUMAT 

  

Raportul ştiinţific 106 p. (inclusiv anexele), 15 figuri, bibliografie - 124 surse, 8 anexe.  

 

ELABORAREA INSTRUMENTULUI BIBLIOMETRIC NAŢIONAL 

 

Cuvinte-cheie: bibliometrie, scientometrie, instrument bibliometric, IBN, sistem informatic, 

referinţă bibliografică, articol ştiinţific, revistă ştiinţifică, indicatori bibliometrici. 

Obiectul studiului – producţia ştiinţifică a cercetătorilor din sfera CDI a RM (articolele 

publicate în reviste ştiinţifice naţionale acreditate) măsurată cu ajutorul sistemelor informatice.  

Scopul lucrării – crearea unui Instrument Bibliometric Naţional, care să permită monitorizarea 

lucrărilor publicate în revistele ştiinţifice naţionale acreditate din Republica Moldova şi să constituie o 

bază de date veridice pentru luarea deciziilor în domeniu. 

Metodologia cercetărilor a inclus atât utilizarea metodelor de evaluare a producţiei ştiinţifice, 

în primul rând a metodelor bibliometrice, cât şi a metodelor specifice ştiinţei computerului.  

Domeniul de aplicare – sfera ştiinţei şi inovării; procesul de evaluare a publicaţiilor ştiinţifice. 

Metodica şi mecanismul de monitorizare a producţiei ştiinţifice create în cadrul proiectului ar putea fi 

utilizate, de asemenea, la elaborarea altor blocuri ale sistemului informaţional în sfera ştiinţei şi inovării, 

precum şi în efectuarea unor cercetări analogice în alte ţări. Prin introducerea Instrumentului Bibliometric 

Naţional şi corelarea indicatorilor generaţi de acesta cu sporurile salariale, premiile academice şi 

naţionale, titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, acreditarea instituţiilor şi revistelor etc., cercetătorii 

vor fi stimulaţi în sporirea activismului ştiinţific, ceea ce va putea contribui la creşterea productivităţii 

ştiinţifice a ţării. 
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INTRODUCERE 

În prezent utilizarea indicatorilor bibliometrici a devenit foarte răspândită pe plan internaţional. 

Obiecte de studii sunt publicaţiile ştiinţifice, grupate după diferite criterii: domenii ale ştiinţei, tematici de 

cercetare, ţări, autori etc. Bibliometria oferă posibilitatea de a stabili locul unui cercetător sau al unei 

organizaţii în sistemul naţional, regional sau mondial, de a evalua productivitatea programelor, dinamica 

direcţiilor ştiinţifice etc. Se poate urmări istoria unei sau altei descoperiri ştiinţifice, se poate stabili 

nivelul actual al problemei, cine este lider în anumite domenii de cercetare etc. 

În Republica Moldova bibliometria (scientometria) ca domeniu al ştiinţei este de departe insuficient 

explorat. Există puţine studii, şi acelea fragmentare, care să includă şi analiza unor indicatori 

bibliometrici. În ceea ce priveşte utilizarea indicatorilor bibliometrici în managementul domeniului la 

nivel naţional, sunt de menţionat prevederile regulamentelor privind evaluarea şi clasificarea revistelor 

naţionale, acordarea premiilor anuale ale Academiei de Ştiinţe pentru lucrări ştiinţifice, regulamentul 

Institutului de Fizică Aplicată etc. Exemplele enumerate se bazează în special pe datele ISI, în timp ce 

producţia ştiinţifică (ca număr de publicaţii depăşeşte 50%) la nivel naţional este mai puţin cuantificată şi 

generalizată, neexistând un instrument de evidenţă a acesteia, ceea ce reduce posibilităţile de analiză 

bibliometrică şi utilizare a acestor date în luarea deciziilor manageriale în sfera ştiinţei şi inovării. 

În statele dezvoltate din punct de vedere ştiinţific, cu sisteme de evaluare performante, datele 

bibliometrice se folosesc nu doar în scopuri analitice, dar neapărat însoţesc procesul de luare a deciziilor 

privind finanţarea proiectelor şi organizaţiilor. Aceşti indicatori caracterizează productivitatea activităţii 

ştiinţifice şi poziţia ţării în ştiinţa mondială, influenţa rezultatelor ştiinţifice asupra dezvoltării ştiinţei. 

În Republica Moldova nu există însă un mecanism care ar permite evidenţa producţiei ştiinţifice, 

cum nu există nici un mecanism de stocare a acesteia în baze de date, altfel spus – nu există o bază 

bibliometrică veridică pentru luarea deciziilor. Studiile în cadrul proiectului şi crearea IBN vor permite 

suplinirea acestui gol. 

De asemenea, studiul au fost necesar pentru a stabili care indicatori bibliometrici sunt relevanţi 

pentru sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova şi cum ar trebui utilizaţi în managementul acesteia, 

deoarece aplicarea mecanică poate fi contraproductivă pentru domeniu. Astfel, în diferite ramuri ale 

ştiinţei specificul investigaţiilor rezultă într-un număr diferit de publicaţii ştiinţifice şi de citări ale 

acestora, ceea ce impune stabilirea unor coeficienţi suplimentari în cazul comparării productivităţii 

ştiinţifice a tuturor actorilor sferei ştiinţei şi inovării. Acesta şi alţi factori au necesitat investigaţii şi o 

tratare nuanţată şi atentă a rezultatelor cercetărilor bibliometrice. 

Crearea sistemului informatic de monitorizare bibliometrică permite dezvoltarea fondului de reviste 

ştiinţifice digitale, economisindu-se astfel resurse financiare substanţiale necesare în procesul de 

digitalizare a lucrărilor publicate. Produsul soft sporeşte accesul la informaţia tehnico-ştiinţifică, 

contribuind la edificarea societăţii informaţionale. Cercetările şi finalizarea acestora într-un Instrument 
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Bibliometric Naţional sunt benefice şi din considerentele automatizării sferei ştiinţei şi inovării, eliminând 

necesitatea unor calcule manuale, adesea nu foarte precise.  

Reieşind din aceste considerente, ne-am propus drept scop al proiectului crearea unui Instrument 

Bibliometric Naţional, care să permită monitorizarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova şi să 

constituie o bază de date veridice pentru luarea deciziilor în domeniu. Pentru realizarea obiectivului au 

fost fixate următoarele sarcini: 

  analiza instrumentelor bibliometrice utilizate la nivel internaţional şi stabilirea elementelor 

bibliometrice relevante pentru sistemul naţional al ştiinţei şi inovării; 

  elaborarea unor cerinţe tehnice pentru ca articolele publicate în revistele naţionale să poată fi 

prelucrate în cadrul sistemului informatic; 

  crearea unui program de calculator (soft) de monitorizare bibliometrică; 

  corelarea instrumentului bibliometric creat cu celelalte componente ale sistemului informaţional 

naţional în domeniul ştiinţei şi inovării; 

  stabilirea modalităţilor utilizării indicatorilor bibliometrici la elaborarea politicilor ştiinţifice şi în 

managementul sistemului naţional al ştiinţei şi inovării. 

Activităţile în cadrul proiectului s-au desfăşurat în câteva etape, în conformitate cu planul de lucru, 

la sfârşitul cărora au fost pregătite rapoarte intermediare, după cum urmează: 

 

Raportul pentru etapa I, 2010 – Analiza şi stabilirea elementelor bibliometrice relevante pentru 

sistemul naţional al ştiinţei şi inovării;  

Raportul pentru etapa II, 2010 – Elaborarea documentaţiei tehnice a Instrumentului Bibliometric 

Naţional; 

Raportul pentru etapa III, 2010 – Elaborarea modulului/şablonului „e-articol ştiinţific”; 

Raportul pentru etapa IV, 2010 – Elaborarea modulului/şablonului „e-revistă ştiinţifică”; 

Raportul pentru etapa I, 2011 – Elaborarea nucleului Instrumentului Bibliometric Naţional; 

Raportul pentru etapa II, 2011 – Elaborarea interfeţelor de schimb de date; 

Raportul pentru etapa III, 2011 – Corelarea Instrumentului Bibliometric Naţional cu alte sisteme 

informatice 
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1. EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL INSTRUMENTELOR 

BIBLIOMETRICE 

1.1. Date generale privind bibliometria  

Bibliometria poate fi definită drept aplicarea metodelor matematice şi statistice în studierea cărţilor 

şi altor mijloace media (Pritchard, 1969).  

Sursele cercetărilor bibliometrice. Surse de date în ştiinţă sunt bazele de date bibliografice. 

Analizele bibliometrice pot fi efectuate în baza oricărei liste de publicaţii destul de largi, chiar şi a unui 

institut, dar cele mai adecvate sunt considerate bazele de date mari, care la început furnizau date în formă 

imprimată, iar mai târziu în format electronic. Drept bază pentru analiza structurii citărilor şi a 

determinării caracteristicilor bibliometrice servesc bazele de date de citări ale publicaţiilor periodice, care 

includ nu doar informaţii bibliografice despre reviste, dar şi listele literaturii citate în articole. Aceasta 

permite de a găsi atât publicaţiile citate într-un articol, cât şi publicaţiile care citează acest articol şi oferă 

posibilităţi eficiente de căutare în toată bibliografia. Bazele de date au o „suprastructură”, care 

adună/generalizează datele din diferite reviste şi oferă acces la indicatorii bibliometrici ai ediţiilor 

periodice. Aceste instrumente, includ, pe lângă informaţia bibliografică şi de citare, şi informaţii privind 

autorii publicaţiilor şi organizaţiile în care activează, ceea ce permite integrarea datelor privind publicarea 

şi citarea la diferite niveluri (individual, organizaţie şi subdiviziunile sale, sector, ţară, regiune). 

Funcţiile îndeplinite de către instrumentele bibliometrice. Instrumentele bibliometrice sunt 

destinate următoarelor 3 grupe principale: 

1) Cercetătorilor ştiinţifici. Formează cea mai mare parte a utilizatorilor. Interesul lor este legat de 

specialitatea lor şi îi ajută să fie la curent cu informaţia ştiinţifică din domeniu, le permite să identifice 

revistele în care să publice, să identifice revistele relevante pentru cercetarea lor (Web of Science în 90% 

din cazuri se utilizează pentru a găsi articolul, rezumatul, a identifica alte articole citate, precum  şi cele 

mai citate articole în domeniu); 

2) Bibliometricienilor, care au scopul de a furniza cât mai relevant informaţia pentru utilizatori. 

Astfel, pe bibliotecari îi ajută să gestioneze colecţiile de seriale şi bugetele pentru abonamente, iar pe 

editori – să-şi monitorizeze concurenţii. De acest grup ţin mai ales aspectele metodologice ale elaborării 

şi funcţionării instrumentelor; 

3) Responsabililor din domeniul politicii şi managementului ştiinţei, întrucât instrumentele 

furnizează datele necesare pentru evaluarea ştiinţifică individuală şi instituţională.  

 

Elementele analizate în cercetările bibliometrice. Unităţile analizei pot fi cărţile, monografiile, 

rapoartele, tezele, articolele din reviste şi alte publicaţii. Unitatea de bază în analizele bibliometrice însă 

este considerat articolul din reviste ştiinţifice recenzate acreditate. Anume de aceea IBN şi-a propus să 

stocheze doar articolele ştiinţifice din revistele acreditate, urmând ca la etape ulterioare baza de date să fie 
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completată şi cu alte tipuri de publicaţii. Elementele analizei bibliometrice sunt publicaţiile, autorii, 

referinţele bibliografice şi citările. Indicatorii bibliometrici reprezintă reflectarea statistică a variatelor 

raporturi dintre aceste elemente. Publicaţiile pot fi repartizate după revistele în care apar, domeniile 

ştiinţifice, instituţiile şi ţările pe care le reprezintă autorii, coautoratul ş.a.  

Înregistrările bibliografice necesare pentru identificarea publicaţiei. Analizele bibliometrice se 

bazează pe informaţie relevantă despre publicaţiile ştiinţifice, care poate fi obţinută de la sursele de date. 

Informaţia din bazele de date internaţionale relevă faptul că pentru publicaţiile ştiinţifice sunt importante:  

1. Denumirea (Titlul) revistei, numărul etc.) 

2. Numele autorilor 

3. Adresele instituţiilor 

4. Referinţele 

5. Tipul de document 

6. Titlul, cuvinte-cheie, abstract, subiecte etc.  

Calcularea numărului publicaţiilor. Activitatea de publicare reprezintă un număr de articole 

publicat de o anumită unitate într-o perioadă de timp. Pentru calcularea publicaţiilor se utilizează pe plan 

internaţional 3 scheme, prin care publicaţiile sunt repartizate la unitatea care a contribuit: 

1) Schema fracţională de calculare – dacă n unităţi (autori, instituţii, ţări) au contribuit la articol, 

atunci fiecăreia i se atribuie 1/n din articol; 

2) Calcularea după prima adresă – articolul este atribuit doar unei unităţi, conform primei adrese 

incluse în articol; 

3) Calcularea completă – atribuie întreg articolul la fiecare din unitatea care a contribuit. 

Nivelele de însumare a datelor. Se deosebesc 3 nivele de însumare (generalizare), fiecare 

necesitând abordări metodologice şi tehnice specifice: 

1) Micronivel – rezultatele individualilor şi grupurilor de cercetare; 

2) Mezonivel – rezultatele instituţiilor, studierea revistelor ştiinţifice; 

3) Macronivel – rezultatele regiunilor şi ţărilor; însumări supranaţionale. 

Atribuirea domeniului ştiinţific al articolului. Determinarea subiectului (domeniului) articolului 

este necesar pentru a descrie publicarea în anumite domenii sau subdomenii ştiinţifice. Articolele pot fi 

atribuite la anumite domenii prin: 

1) codurile domeniului (subiectului);    

2) cuvinte-cheie;                                    

3) clasificarea revistelor.                       

Deoarece revista poate include mai multe tematici, este necesară şi atribuirea articolului după 

specialitatea ştiinţifică. În afară de domeniul ştiinţific, se poate analiza profilul publicaţiilor după 

specialitate, sector, sursa de finanţare ş.a. categorii. 
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1.2. Instrumente bibliometrice internaţionale 

1.2.1. Instrumentul bibliometric ISI Thomson 

Evoluţie. Institutul pentru Ştiinţa Informării (ISI) a fost fondat în anul 1958 de către Dr. Eugene 

Garfield şi este localizat la Universitatea din Philadelphia. Iniţial, sistemul ISI a avut drept preocupare o 

clasificare a revistelor de specialitate, în funcţie de impactul pe care acestea îl produc în lumea ştiinţifică. 

O dată cu dezvoltarea bazei de date, sistemul ISI a început să efectueze clasificări ale oamenilor de ştiinţă, 

universităţilor sau chiar ale ţărilor, în funcţie de numărul de articole publicate şi mai ales în funcţie de 

numărul total de citări ale articolelor apărute într-un anumit domeniu.  

Pe parcursul ultimilor 30 de ani, Institutul pentru Ştiinţa Informării s-a dovedit a fi unul dintre 

principalele centre de cercetare mondială în domeniul informatizării şi al tehnologiei informaţiei. Scopul 

acestei baze de date este de a oferi informaţii despre recunoaşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice şi de 

identificare a noilor tendinţe şi tehnologii la nivel mondial. În anul 1992 acest instrument a fost 

achiziţionat de către compania Thomson&Healthcare (Thomson Scientific & Healthcare) şi a devenit 

Thomson ISI, fiind acum parte a companiei Thomson Reuters (Thomson Reuters Corporation).  

În prezent Thomson ISI (cunoscută şi ca Thomson Scientific) constituie o resursă informatională 

unică pe plan mondial, care permite de a efectua analize cantitative continue ale productivităţii 

publicaţiilor ştiinţifice şi de a urmări tendinţele şi direcţiile de dezvoltare a domeniilor tehnico-ştiinţifice 

de interes, precum şi intocmirea ratingurilor pe diverse categorii: oameni de ştiinţă, organizaţii, state şi 

reviste, iar datele ISI sunt cele mai acceptate la nivel internaţional. 

Descriere generală. Bazele de date Thomson ISI pot fi accesate la adresa http://wokinfo.com/  şi 

sunt cunoscute ca ISI Web of Knowledge. Aceasta este o platformă de cercetare, care întruneşte mai 

multe tipuri de informaţii (articole de reviste, patente, site-uri, lucrări ale conferinţelor etc.), inclusiv circa 

23 mii reviste, 23 mil. brevete, 110 mii lucrări ale conferinţelor, 9 mii site-uri, peste 87 mil. titluri sursă, 

700 mil. referinţe citate şi 256 discipline ştiinţifice.  

Toate acestea pot fi accesate printr-o singură interfaţă, utilizând o varietate de instrumente de 

căutare şi analitice. Această platformă nu are analog în lume după volumul informaţiei deţinute, care 

permite obţinerea informaţiei practic din toate domeniile ştiinţei.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Scientific_%26_Healthcare
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
http://wokinfo.com/
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Fig. 1. Pagina de start a ISI Web of Knowledge  

 

ISI Web of Knowledge asigură accesul la un număr mare de baze de date, incluse atât în Web of 

Knowledge, cât şi din afara acestuia, şi include: 

  indicii bibliografiei citate – ISI Web of Science; 

   indicii conţinutului curent a publicaţiilor – ISI Current Contents Connect; 

  indicii specializaţi – ISI Chemistry, ISI Proceedings, Derwent Innovations Index, BIOSIS 

Previews, CAB ABSTRACTS, INSPEC; 

  instrumente pentru evaluarea şi analiza conţinutului ştiinţific – ISI Journal Citation Reports® on 

the Web, ISI Essential Science Indicators; 

  resursa-web ce conţine listele celor mai citaţi cercetători şi a realizărilor lor (acces liber) – 

ISI HighlyCited.com. 

ISI WEB of Science. Web of Science, care poate fi găsită în cadrul ISI Web of Knowledge, este o 

resursă informaţională complexă şi completă, de tip bibliometric, care oferă acces la rezumatele 

articolelor a circa 9,5 mii reviste ştiinţifice editate
1
 (aproape 90% dintre care în limba engleză), cotate ISI, 

majoritatea cu indice de impact ISI, precum şi la bazele de date privind citările (la http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/pot fi văzute revistele ştiinţifice incluse în aceste baze de date). Aceste 

reviste 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. Ea 

                                                           
1
Numărul revistelor variază de la an la an, deoarece se includ reviste noi, iar altele, care nu îndeplinesc condiţiile, sunt excluse. 
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conţine informaţie despre cercetări valoroase efectuate în decurs de peste 100 ani. Toate bazele, incluse în 

Web of Science, au referinţe la textul complet al articolului, iar unele baze de date presupun utilizarea 

textelor complete ale publicaţiilor. Prin acest instrument se poate accesa orice element semnificativ dintr-

o revistă, inclusiv articole ştiinţifice, reviews, editoriale, cronologii, abstracte ş.a.  

 

Fig. 2. Pagina de start a ISI WEB of Science  

 

ISI Web of Science constă din 6 baze de date, care includ înregistrări bibliografice ale articolelor 

din toate domeniile ştiinţei, cele mai importante fiind: 

1) Science Citation Index Expanded (SCI) – conţine informaţie din peste 8 mii reviste
2
 (peste 6 mii 

indexate în prezent) din circa 150 discipline ale ştiinţelor reale, începând cu anul 1900. Înregistrările 

bibliografice ale articolelor sunt prezentate din anul 1945. Din 1991 în înregistrările bibliografice este 

inclus rezumatul (abstractul) autorilor prezentat în engleză. Cele mai multe publicaţii incluse se referă la 

agricultură, astronomie, biochimie, biologie, chimie, informatică, oncologie, pediatrie, farmacologie, 

fizică, fiziologie, psihiatrie, matematică, ştiinţa materialelor, medicină, chirurgie, zoologie, medicină 

veterinară. 

2) Social Sciences Citation Index (SSCI) – conţine informaţie completă din circa 2,7 mii reviste 

(1,8) din 50 de discipline ale ştiinţelor sociale, precum şi informaţii selective din 3,5 mii reviste ştiinţifice 

                                                           
2
 Acesta este numărul total a revistelor monitorizate de-a lungul timpului, iar în paranteze este dat numărul revistelor indexate 

în prezent. Similar sunt date şi la celelate baze de date.  
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şi tehnice, începând cu anul 1900. Înregistrările bibliografice ale articolelor sunt prezentate din anul 1956. 

Din 1992 în înregistrările bibliografice este inclus rezumatul (abstractul) autorilor prezentat în engleză. 

Cele mai multe publicaţii incluse se referă la antropologie, istorie, biblioteconomie, informatică, drept, 

filologie, filozofie, psihologie, ocrotirea sănătăţii, ştiinţe politice, sociologie. 

3) Arts&Humanities Citation Index (AHCI) – conţine informaţiie completă din circa 1,5 mii reviste 

din domeniul artei şi ştiinţelor umanistice, precum şi informaţie selectivă din peste 6 mii reviste din alte 

domenii ale ştiinţei. Înregistrările bibliografice ale articolelor sunt prezentate din anul 1975. Din 2000 în 

înregistrările bibliografice este inclus rezumatul (abstractul) autorilor prezentat în engleză. Cele mai multe 

publicaţii incluse se referă la arheologie, arhitectură, artă, dans, folclor, istorie, literatură, lingvistică, 

filozofie, poezie, radio, televiziune, cinematografie, religie, teatru. 

4) Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – conţine informaţii bibliografice şi rezumatele 

articolelor prezentate la prestigioase conferinţe internaţionale, simpozioane, seminarii, colocvii, 

workshop-uri, convenţii din 256 discipline ştiinţifice. Constă din două serii, disponibile din 1990: 

- Ştiinţă şi tehnologie: include lucrările conferinţelor din agricultură, ecologie, biochimie, biologie 

moleculară, biotehnologie, medicină, tehnică, chimie şi fizică; 

- Ştiinţe sociale şi umanistice: include lucrările conferinţelor din toate domeniile ştiinţelor sociale, 

umanistice şi arte, mai complet în psihologie, sociologie, ocrotirea sănătăţii, management, economie, artă, 

literatură şi filozofie. 

ISI Current Contents Connect – este o resursă multidiciplinară, care asigură accesul la cuprinsul 

deplin, rezumatele, informaţia bibliografică a celor mai recent publicate articole din revistele ISI, precum 

şi din peste 7 mii de web-site-uri evaluate. Mai include informaţie bibliografică deplină din unele reviste 

electronice înainte de a fi publicate. Current Contents Connect constă din 7 serii: 

1) Agricultură, biologie şi ştiinţe ale mediului; 

2) Ştiinţe sociale şi psihologice; 

3) Medicină clinică; 

4) Ştiinţele vieţii; 

5) Ştiinţele fizice, chimice şi terestre; 

6) Inginerie, tehnologii şi ştiinţe ale calculatorului; 

7) Artă şi ştiinţe umanistice. 

Derwent Innovations Index – cuprinde date despre brevete şi invenţii înregistrate de peste 40 oficii 

de înregistrare a patentelor (peste 23 milioane de brevete). 

BIOSIS Previews – versiunea online a rezumatelor revistelor din domeniul biologiei – Biological 

Abstracts и Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews and Meetings).  

CAB Abstracts – informaţii din domeniul agriculturii, medicinei veterinare, silviculturii, ocrotirii 

sănătăţii, protecţia mediului înconjurător. Cuprinde informaţie începând cu anul 1973. 
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Food Science and Technology Abstracts – cea mai completă bază de date de rezumate în domeniul 

bazelor ştiinţifice ale alimentaţiei şi produselor alimentare. Cuprinde informaţie începând cu anul 1969. 

Inspec – oferă acces la informaţia bibliografică din domeniul fizicii, informaticii, tehnologiilor 

informaţionale şi producţiei industriale. Cuprinde informaţie începând cu anul 1969 şi este publicată de 

către Institute of Electrical Engineers. 

MEDLINE – conţine informaţii din toate domeniile medicinei cuprinse în aproape 5 mii reviste. 

Baza de date este administrată de către U.S. National Library of Medicine Cuprinde informaţie începând 

cu anul 1966. 

PsycINFO – bază de date ce include articole, compartimente din cărţi, teze şi rapoarte în domeniul 

psihologiei. Conţine informaţie începând din 1872. Este administrat de către American Psychological 

Association. 

Zoological Record – bază de date de rezumate, ce include informaţii despre toate aspectele lumii 

animale. Informaţia este disponibilă începând cu anul 1978. 

Resurse externe la care Web of Science asigură accesul: 

AGRICOLA 

PubMed 

AIAA Meeting Papers American Institute of Aeronautics and Astronautics 

arXiv Computer Science 

arXiv Mathematics 

All arXiv ePrint Archives 

arXiv Nonlinear Sciences 

arXiv Physics 

arXiv Quantitative Biology 

ASCE Civil Engineering Database 

NASA Astrophysics Data System 

NTIS – National Technical Information Service 

Instrumentele analitice ale Web of Knowledge: 

Journal Citation  Reports – resursă informaţională care permite evaluarea cantitativă a influenţelor 

şi a aportului rezultatelor de cercetare descrise în articolele revistelor. Oferă date statistice cuantificabile 

care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiinţifică (factorul de impact al revistei). Nu 

permite efectuarea de căutari după autor sau cuvinte-cheie. Această bază de date nu oferă rezumatele 

articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica citărilor.  

Essential Science Indicators – se determină cercetătorii, instituţiile, articolele, revistele şi ţările 

influente în diferite domenii ale ştiinţei (de obicei, disciplinele sunt agregate în 22 domenii ale ştiinţei). 

Oferă posibilitatea analizei performanţelor ştiinţifice ale diferitor unităţi şi clasificarea acestora în diferite 
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domenii ale ştiinţei, a identificării tendinţelor mondiale semnificative în ştiinţe şi a evaluării potenţialului 

ştiinţific. Include statistica din ultimii 10 ani, datele fiind înnoite o dată la 3 luni. 

Mai există instrumente analitice, dar cu un impact minor – Science Watch şi Highly Cited 

Researchers.  

Caracteristicile tehnice ale produsului informaţional. Indicatorii de citare şi alte produse 

informaţionale ale ISI în prezent se publică în următoarele variante: imprimat pe hârtie, electronic-CD şi 

în Internet. Datele din serviciile şi produsele ISI se păstrează în formatul MS Acces. 

În Internet – Web of Knowledge este o interfaţă destul de comodă, cu câteva niveluri de căutare şi 

exemple de formulare a cererilor. Există rubrica Help şi posibilitatea ieşirii în această pagină în timpul 

lucrului în bazele de date. Pentru bibliotecari este prevăzut şi sistemul Counter, pentru obţinerea datelor 

despre utilizarea web-ului. 

Instrumentele de căutare: căutare rapidă, căutare după intrările în Web of Knowledge şi externe 

faţă de bazele de resurse, căutăre avansată. Căutarea este posibilă după subiect, autor, autorul din grup, 

titlul-sursă, anul publicării şi adresă. Există posibilitatea combinării căutărilor. Căutarea se face cu 

ajutorul glosarului de termeni. Se pot căuta, de asemenea, articole şi referinţele citate.  

Iată câteva exemple de instrumente: 

- Related records: permite găsirea articolelor, legate între ele prin citări; 

- Curent Contents eSearch: posibilităţi de căutare în peste 5 mii de site-uri; 

- Curent Contents eFirst: posibilitate de căutare a articolelor care se pregătesc pentru publicare. 

Rezultatele găsite pot fi imprimate, salvate pe hard-disc sau transmise pe poşta electronică. Mai 

mult decât atât, există posibilitatea primirii periodice (frecvenţa solicitată) pe e-mail a informaţiei noi 

incluse din domeniul de interese. Utilizatorul poate crea lista înregistrărilor vizitate, poate extrage 

înregistrările bibliografice găsite şi crea propia arhivă bibliografică. 

Pentru organizarea profilului personal, inclusiv înregistrarea în biblioteca proprie a până la 10 mii 

de referinţe, se poate utiliza instrumentul EndNote Web.  

Rezultatele obţinute sunt prezentate atât sub formă de text interactiv, cât şi în format grafic. Prin 

utilizarea acestei baze de date cercetătorii pot avea o imagine de ansamblu şi un istoric al cercetării pentru 

subiectul studiat. Astfel, utilizând intrumentele puse la dispoziţie, utilizatorul descoperă tendinţele în 

domeniul său şi poate identifica potenţiali colaboratori. 

Accesul. Instrumentul bibliometric examinat este parte a unei organizaţii comerciale (Thomson), 

care există din comercializarea informaţiei. De aceea accesul la bazele de date Thomson ISI este contra 

plată. Cu toate acestea, în prezent, 3800 instituţii din 98 ţări accesează acest instrument. În România 90 de 

instituţii beneficiază de această posibilitate, abonarea fiind centralizată, prin intermediul Autorităţii 

naţionale pentru cercetare ştiinţifică. În Federaţia Rusă acest instrument este disponibil institutelor din 

cadrul Academiei de Ştiinţe, abonarea fiind făcută de către Fondul de cercetare fundamentală.  
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Modul de obţinere şi prelucrare a datelor. În scopul obţinerii indicatorilor bibliometrici din Web of 

Science Thompson, ISI lucrează doar cu variantele originale (imprimate, în cazul revistelor tradiţionale). 

Astfel, de conţinutul ştiinţific al articolelor, de numele autorilor, denumirile organizaţiilor, corectitudinea 

referinţelor de la sfârşitul articolului sunt responsabili editorii revistei. Colaboratorii companiei Thomson 

sunt responsabili pentru obţinerea acestor reviste şi prelucrarea tuturor articolelor ştiinţifice, depozitate în 

ele, dar nu se ocupă de identificarea detaliată a autorilor, referinţelor, organizaţiilor etc., de aceea 

rezultatele unor căutări afişează date eronate.  

Există un serviciu întreg, format din peste 30 persoane, care monitorizează revistele, le selectează, 

le abonează şi le completează. 

După primirea numărului ordinar al revistei, textul complet al acesteia este transformat în variantă 

electronică (se scanează). Fişierele obţinute sunt examinate de redactorii ISI, care selectează din acestea 

informaţiile necesare despre fiecare articol: autorii, locul de muncă
3
 AFILIEREA?, titlul, volumul, 

numărul, anul, paginile, rezumatul, bibliografia. Această modalitate de lucru necesită resurse importante. 

De exemplu, pentru alcătuirea doar a SCI (varianta restrânsă, până la 4 mii reviste) sunt prelucrate în 

fiecare an peste 800 mii articole, iar numărul revistelor abonate depăşeşte 10 mii. 

În final ISI obţine matrice, care conţin descrierea bibliografică completă a articolului, bibliografia 

de la finele articolului, date despre locul de muncă al autorilor (afilierea) şi un rezumat care nu depăşeşte 

1000 semne. Ulterior are loc prelucrarea tehnică a informaţiei şi crearea, în baza acestor date, a 

produselor şi serviciilor informaţionale. 

În ultimii 10 ani ISI a început să monitorizeze din ce în ce mai multe reviste în format electronic 

(prima a fost acceptată în 1994). 

Procesul de selectare a revistelor. Procesul de selectare şi evaluare a revistelor ştiinţifice se 

desfăşoară continuu cu adăugarea sau ştergerea lor din baza de date la fiecare două săptămâni. Personalul 

editorial al ISI evaluează anual circa 2 mii reviste stiintifice noi, dar numai 10-12% din ele sunt selectate 

pentru a fi incluse în bazele de date. De asemenea, şi revistele deja existente în bazele de date sunt 

permanent evaluate. 

La evaluarea revistelor sunt luaţi în calcul mai mulţi factori: datele standard de editare a revistelor, 

conţinutul lor, recunoaşterea internaţională a autorilor care publică în ele etc.: 

- Frecvenţa de apariţie este unul din criteriile de bază. Nu sunt acceptate revistele care nu apar cu 

frecvenţa declarată sau cu întârzâiere; 

- Respectarea convenţiilor editoriale internaţionale ce se referă la datele informative asupra titlurilor 

articolelor, la rezumate, la informaţii bibliografice complete pentru toate referinţele citate în bibliografie 

şi la informaţia completă privind adresa tuturor autorilor; 

                                                           
3
Dacă sunt mai mulţi autori – sunt date toate locurile de muncă fără a specifica la care autor se referă, ceea ce creează anumite 

dificultăţi în utilizarea unor informaţii.  
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- Existenţa titlului articolelor, rezumatelor, cuvintelor-cheie şi bibliografiei în limba engleză; 

- Recenzarea articolelor din reviste; 

- Conţinutul revistelor ştiinţifice: rezultatele cercetărilor prezentate trebuie să aducă contribuţii la 

cercetarea în domeniul respectiv, să promoveze idei noi, inovatoare; 

- Reprezentarea geografică a revistelor: se compară reviste din acelaşi domeniu şi din aceeaşi arie 

geografică pentru a fi selectate cele mai bune; 

- Analiza citărilor din reviste (rata citărilor, factorul de impact etc.). 

Pentru propunerea unei reviste se completează formularul electronic aflat la adresa: http://ip-

science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/, iar apoi se trimit la ISI cel puţin 3 numere ulterioare 

ale revistei. 

  

Fig. 3. Formularul electronic de propunere a unei reviste în ISI Thomson 

 

1.2.2. SCOPUS 

 SCOPUS (http://www.scopus.com/home.url) este o bază de date, creată de editura Elsevier în 

2004. Ea se dezvoltă rapid şi începe să devină pe plan mondial un concurent serios pentru Thomson ISI. 

Ea se reînnoieşte zilnic şi include peste 18 mii titluri din peste 5 mii publicaţii internaţionale, inclusiv 

16,5 mii reviste recenzate, precum şi 38 milioane de referinţe bibliografice. Scopus de asemenea oferă 

acces la peste 23 milioane brevete de la 5 cele mai importante oficii de brevetare. Acoperă ştiinţele reale, 

tehnice, medicale şi sociale, inclusiv arte şi ştiinţe umanistice. 

                                                                                                                                                                                                            

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/
http://www.scopus.com/home.url
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Fig. 4. Pagina de strat a bazei de date SCOPUS 

 

Fiind un instrument bibliometric complet, SCOPUS se adresează la toate cele 3 categorii majore de 

utilizatori, propunând ajutor: 

1) bibliotecilor – în stabilirea raţionalităţii abonării producţiei imprimate (cele mai solicitate şi 

citate reviste); utilizarea unei baze de date mari în loc de mai multe mai mici; 

2) cercetătorilor – să găsească într-un loc informaţia relevantă despre un domeniu, inclusiv datele 

despre toţi autorii din domeniu, care publică la disciplina dată, compararea revistelor pentru a alege în 

care să se publice etc.; 

3) factorilor de decizie – în obţinerea informaţiei pe orice direcţie de cercetare, ce ar permite luarea 

efectivă a deciziilor; în evaluarea şi distribuirea finanţării cercetătorilor, colectivelor, organizaţiilor. 

Prelucrarea datelor. Primirea datelor are loc în variantă imprimată şi variantă electronică (circa 

50% fiecare). Tot procesul de prelucrare este împărţit în 4 etape: 

1. Din textul complet al articolului se extrage informaţia bibliografică şi referinţele, inclusiv 

denumirea, autorii şi datele despre apartenenţa lor (organizaţia, oraşul, ţara), rezumatele, referinţele 

bibliografice. Această etapă se efectuează pe site-urile interne din Asia. În procesul de prelucrare în 

descrierea articolelor se adaugă cuvintele-cheie (termeni din vocabularul normativ) – circa 80% din 

Scopus este indexat cu ajutorul vocabularului normativ; 

2. Aceste înregistrări se încarcă într-o bază de date de producţie aflată în Amsterdam (Olanda), unde 

are loc verificarea calităţii şi aprobarea; 
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3. Ulterior datele sunt încărcate în Depozit. Sarcina principală la această etapă constă în corelarea 

articolelor cu referinţele şi obţinerea datelor despre citări. Tot aici se corelează articolele cu profilurile 

autorilor. Scopus utilizează un algoritm complicat de corelări între înregistrări, referinţe şi autori. 

4. Toate înregistrările sunt trimise pentru a fi încărcate pe site-ul scopus.com, care e situat în 

Dayton, SUA, unde înregistrările sunt incluse în sistemul de căutare. 

Tot procesul de prelucrare durează 2 săptămâni.  

Caracteristici ale web-ului SCOPUS: 

- Diferite posibilităţi de căutare; 

- Referinţă la textul complet al articolului şi alte surse; 

- Deschiderea instantă a rezumatului pe paginile de rezultate; 

- Affiliation Identifier, ceea ce permite diferenţierea autorilor cu acelaşi nume şi adunarea lucrărilor 

unui autor chiar dacă numele său este scris în mod diferit (prin aceasta se deosebeşte de ISI); 

- Citation Tracker, permite găsirea şi analiza citărilor; 

- Journal Analyzer furnizează informaţii despre performanţele revistelor; 

- Affiliation Identifier permite automat a identifica o organizaţie cu toate rezultatele sale; 

- PatentCites ne poate arăta cum cercetarea primară este aplicată în brevete; 

- WebCites permite analiza impactului diferitor cercetări recenzate din literatura web; 

- Document Download Manager dă posibilitate simultan de a descărca şi organiza mai multe 

articole complete;  

- Exportul de date este posibil prin asemenea instrumente ca RefWorks, EndNote and BibTex; 

- Articles-in-press dă posibilitatea de a vedea publicaţiile în curs de apariţie (până la apariţia 

oficială) din peste 3 mii de reviste. 

 

1.2.3. Principalele deosebiri ale instrumentului SCOPUS de Thomson ISI 

Scopus este o bază de date mai tânără şi, de aceea, are o acoperire mai mică în timp, având 

informaţii bibliografice complete doar din anul 1996. Pentru a acoperi perioada de până la 1996 Thomson 

ISI este cel mai indicat instrument. Pentru perioada actuală însă, Scopus permite accesul la mai multe 

reviste decât Web of Science. Scopus conţine toate ediţiile de bază din Web of Science şi unele în plus 

(ex., abonează 3,5 mii reviste non-americane care nu se conţin în celălalt instrument).  

Există unele instrumente pe care nu le are ISI, de ex., identificatorul de autori şi de organizaţii, ceea 

ce îl face mai funcţional în unele cazuri. Există instrumente alternative pentru diferite categorii de 

utilizatori, cum ar fi QuickBib, folosit în special de către studenţi, şi Citation Tracker, utilizat de 

cercetătorii mai experimentaţi. Scopus susţine analiza bibliometrică la nivel de cercetător, revistă, 

facultate, organizaţie. De asemenea, Scopus permite accesul la mai multe reviste care nu sunt în limba 



 20  

engleză. Există unele deosebiri şi în indicatorii bibliometrici utilizaţi. Astfel, în Scopus nu se utilizează 

factorul de impact al revistelor, iar în ISI nu se utilizează H-index, folosit de către Scopus. 

Selectarea revistelor. Propunerile de includere a revistelor în baza de date Scopus sunt acceptate 

până la 1 septembrie, în fiecare an. Pentru aceasta se completează o formă specială de pe site la adresa 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitleAgreement.cfm. Din septembrie până în decembrie 

propunerile sunt examinate de către Consiliul de experţi (CSAB). Rezultatele expertizei se comunică 

revistei, iar în caz de decizie pozitivă, aceasta se include în baza de date de la începutul anului viitor. În 

acest caz se semnează un contract cu editura. 

 

Fig. 5. Formular al propunerii de includere a revistelor în baza de date Scopus 

 

Criterii de selectare a revistelor în vederea includerii în bazele de date: 

- existenţa denumirii şi rezumatelor articolelor în limba engleză; 

- apariţia regulată a publicaţiei, minim 1 dată pe an; 

- autoritatea revistei, inclusiv prezenţa autorilor străini şi a membrilor de redacţie recunoscuţi 

internaţional; 

- popularitate şi accesibilitate; 

- respectarea formelor de control a calităţii articolelor, în primul rând recenzarea. 

 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitleAgreement.cfm
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1.3. Instrumente bibliometrice naţionale 

1.3.1. Indexul rusesc de citări ştiinţifice (Российский индекс научного цитирования)  

Decizia de creare a Indexului rusesc de citări ştiinţifice (RISC - РИНЦ) a fost luată la sfârşitul 

anului 2005, iar lucrările continuă din anul 2006. RISC este creat de către Biblioteca ştiinţifică electronică 

e-Library (http://elibrary.ru/) în cadrul unui proiect finanţat de la bugetul de stat (anume prin asta se 

deosebeşte de instrumentele internaţionale). S-a început cu indexarea a 1000 de reviste din lista Comisiei 

superioare de atestare (CSA), iar după primul an s-a făcut un rating al revistelor şi în anii ulteriori 

includerea revistelor a fost făcută în funcţie de citări. De la 1 septembrie 2008 toate ediţiile din lista 

Comisiei au fost obligate să fie înregistrate în eLIBRARY.RU. 

Scopul principal propus la crearea RISC (http://elibrary.ru/project_risc.asp) este de a crea o bază de 

date, unde ar fi prezentată complet şi obiectiv informaţia despre publicaţiile cercetătorilor ruşi, indiferent 

de sursa, locul, timpul şi tipul publicaţiei. Se doreşte, de asemenea, asigurarea accesului utilizatorilor ruşi 

la textele complete ale publicaţiilor. Prima etapă cuprinde înregistrarea articolelelor ştiinţifice din 

revistele ruseşti. În prezent, în RISC sunt prelucrate circa 1500 reviste. În paralel se lucrează la elaborarea 

mecanismelor şi instrumentelor pentru analiza statistică a ştiinţei ruseşti.  

 

Fig. 6. Pagina de start a Bibliotecii ştiinţifice electronice e-LIBRARY.ru  

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
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Necesitatea RISC 

Realizatorii proiectului argumentează necesitatea acestui instrument prin: 

- slaba reprezentare a revistelor ruseşti în instrumentele internaţionale (doar 5% din total); 

- lipsa unui sistem de căutare în revistele ştiinţifice ruseşti măcar a denumirii acestora; 

- dorinţa de a stimula editurile ruseşti, de a creşte nivelul revistelor şi a competitivităţii lor; 

- dorinţa de a promova revistele ruseşti în lume; 

- costul ridicat al instrumentelor internaţionale.  

 

Fig. 7. Instrucţiune a RISC-ului pentru autori 

Pe de altă parte, există opinii în Rusia că acest instrument nu este necesar, ci chiar dăunător, deoarece 

cercetătorii nu vor fi stimulaţi să publice în reviste cu impact ridicat, monitorizate în instrumentele 

internaţionale, unde este mai greu de publicat, iar revistele nu vor avea nevoie să-şi ridice calitatea pentru 

a fi incluse în Scopus sau ISI, iar asta va duce la izolarea ştiinţei ruseşti. Există pericolul ca savanţii din 

Rusia să se citeze unii pe alţii în revistele naţionale şi să aibă un nivel mai înalt de citare decât acei 

cercetători ruşi care se publică în reviste internaţionale prestigioase (a se vedea Касимова Р. Г.;  

Bordons M., Fernandez  M. T., Gomez  I.; Еременко Г., Арефьев П.).    

 

Obţinerea datelor din bazele internaţionale. RISC este criticat şi pentru faptul că aici nu va fi 

reprezentată toată producţia ştiinţifică a cercetătorilor ruşi, deoarece circa 1/7 din articole se publică peste 
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hotare, iar în fizică şi matematică circa 1/3. De aceea realizatorii proiectului îşi propun pentru viitor să 

integreze în sistem şi aceste articole, dar şi cărţile autorilor ruşi. La moment se duc negocieri cu compania 

Thomson (Web of Science) şi compania Elsevier (Scopus) pentru a include în RISC bibliografia 

publicaţiilor autorilor ruşi din revistele străine. Deocamdata nu s-a reuşit, deoarece nu există precedente 

de acest fel (trebuie un nou tip de licenţă), bazele de date internaţionale preferă să aboneze organizaţiile la 

serviciile lor, având temeri că vor scădea vânzările în aşa caz. Conform realizatorilor proiectului rus, din 

punct de vedere tehnic nu există probleme de a extrage informaţia din ISI şi Scopus, de a o prelucra şi de 

a o introduce în bazele de date naţionale, dar trebuie să existe o înţelegere. 

Mecanismul de realizare a RISC. La începutul realizării proiectului a existat o propunere de 

implementare a instrumentului diferită de cele utilizate pe plan internaţional. Aceasta are unele elemente 

comune cu Instrumentul Bibliometric Naţional elaborat de IDSI. Ea prevedea ca instrumentul naţional să 

utilizeze în procesul de creare bazele de date ale Fondului cercetărilor fundamentale din Rusia, care 

deţinea multe înregistrări ale executorilor granturilor sale, în acelaşi timp autori de publicaţii. Se propunea 

ca odată cu prezentarea rapoartelor la proiecte să fie prezentate şi articolele complete sau datele 

bibliografice ale articolelor, toate în variantă electronică. Argumentele pro erau următoarele: 

- resurse minime, deoarece există deja un mecanism de prezentare a datelor (toate datele sunt 

prezentate de cercetători în variantă electronică); 

- mecanism de selecţie a celor mai bune articole şi autori (deoarece granturile se acordă în bază de 

concurs); 

- soluţionarea problemelor de identificare a autorilor şi organizaţiilor (există deja); 

- mai multe posibilităţi analitice decât în instrumentele internaţionale prin indicarea proiectului şi 

tematicii realizate la care se referă articolul (care proiect a dat mai multe publicaţii, câtă finanţare este 

acordată pentru un articol etc.). 

Până la urmă, realizarea Instrumentului a urmat calea tradiţională, cu indexarea revistelor. A fost 

luată lista Comisiei superioare de atestare, care la acel moment număra circa o mie reviste. Procesul de 

prelucrare a revistelor este ca şi la ISI – scanarea, prelucrarea fiecărui articol din revistă şi introducerea 

descrierii bibliografice în baza de date. La prelucrare are loc delimitarea textului în titlu de articol, autor 

etc.; referinţele nu se delimitează în câmpuri aparte, ci se introduc în bazele de date unde are loc 

prelucrarea automată. Lista literaturii (referinţele bibliografice) de la sfârşitul articolului este corelată cu 

autorii şi organizaţiile. RISC dispune de liste de autori şi organizaţii cu care se face corelarea referinţelor 

din articole. Chiar dacă se analizează revistele curente, se iau toate referinţele, chiar şi cele cu zeci de ani 

în urmă.  

Ulterior numărul revistelor monitorizate a crescut, multe dintre reviste au început să apară în format 

electronic (circa 800 faţă de 150 la început), ceea ce a facilitat prelucrarea informaţiei. În prezent, echipa 
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proiectului prelucrează anual circa 200 mii articole din 1,5 mii reviste (din totalul de circa 4 mii reviste 

ştiinţifice ruseşti). 

Echipa centrală a proiectului RISC constă din circa 30 persoane. În afară de aceasta sunt grupuri de 

angajaţi în toată ţara (Moscova, Novosibirsk, Sankt-Petersburg, Puşcino), care efectuează lucru tehnic, 

inclusiv scanare, redactare, verificare a informaţiei. Toţi aceştia sunt plătiţi în conformitate cu prevederile 

proiectului. 

Problemele apărute în procesul de prelucrare a informaţiei în cadrul proiectului RISC: 

- nerespectarea unor reguli unice de redactare a referinţelor (realizatorii au numărut 450 moduri de 

prezentare a referinţelor!); uneori în aceeaşi revistă referinţele sunt diferite. 

- lipsa listei referinţelor la sfârşitul articolului; 

- identificarea unor autori sau organizaţii atunci când este indicat doar numele autorului sau când nu 

este indicată organizaţia; 

- recunoaşterea automată a textului dă uneori greşeli, deoarece referinţele de la sfârşitul articolului 

sunt scrise cu font mic. 

Utilizarea e-LIBRARY. Baza de date permite căutarea după: 

1) reviste – peste 5,7 mii denumiri, cu posibilitatea selectării după diferiţi indicatori, inclusiv 

factorul de impact al acesteia; 

2) după autori – peste 530 mii, cu posibilitatea selectării după tematică, numărul de publicaţii, de 

citări etc. La fiecare din autor se poate vedea lista deplină a lucrărilor, lista articolelor care îl citează şi 

diferită informaţie statistică; 

3) după organizaţii – peste 4,6 mii, pentru fiecare fiind disponibilă informaţia despre lista 

publicaţiilor şi lista articolelor care le citează, precum şi altă informaţie statistică; 

4) după publicaţii – cu posibilitatea de a căuta articolele conform tematicii, autorului, revistei, 

anului publicaţiei, denumirii articolului ş.a. 

În RISC, articolele din peste jumătate din cele 1500 reviste monitorizate sunt disponibile în formă 

completă. Se apreciază că, deoarece are doar câţiva ani, instrumentul poate fi folosit în scopuri 

bibliografice, dar mai puţin în scopuri scientometrice. La moment, RISC este în primul rând un 

instrument de navigare, pentru găsirea articolului, citirea rezumatului sau ale unor texte complete, 

trecerea la alte articole utilizând referinţele etc. Din acest punct de vedere, este mai degrabă o bibliotecă 

electronică, apreciindu-se utilă în special studenţilor şi doctoranzilor.  

Există şi unele elemente utile pentru specialiştii în scientometrie – aflarea autorilor care s-au 

preocupat de această problemă, analiza şcolilor ştiinţifice şi a legăturilor între ele etc., posibilităţile 

scientometrice ale instrumentului odată cu includerea datelor din trecut şi din resursele externe. 

Domeniile şi specialităţile ştiinţifice sunt reprezentate în RISC în conformitate cu Clasificatorul 

ştiinţific al Fondului de cercetări fundamentale din Rusia.  
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Accesul. După înregistrare, orice persoană, indiferent de ţara de origine, are acces la baza de date. 

Unele resurse sunt însă disponibile doar de la calculatoarele organizaţiilor ştiinţifice din Rusia. RISC, 

deoarece este finanţat de stat, va fi deschis şi gratis şi după realizarea produsului informaţional la un nivel 

acceptabil (nu se specifică dacă şi pentru cei din afara Rusiei). Se planifică ca pe viitor să fie contra plată 

instrumentele analitice de prelucrare a informaţiei ce vor fi create. 

Selectarea revistelor. Conform contractului de stat între eLIBRARY şi Agenţia federală pentru 

ştiinţă şi inovaţii, care finanţează proiectul, în RISC sunt monitorizate 1500 reviste ruseşti. Acestea sunt 

selectate după indicatorii de citare. 

 

1.3.2. Indexul de Citare chinez (Chinese Citation Index) 

China este prima ţară care şi-a creat un index naţional de citare, având două baze de date de citări  

în domeniul ştiinţelor reale şi o resursă în domeniul ştiinţelor sociale. La sfârşitul anilor 80 ai sec. XX 

Centrul de documentare şi informaţie al Academiei de ştiinţe chineze a început elaborarea Chinese 

Science Citation Database (CSCD), iar Institutul de informaţie ştiinţifică şi tehnică - China Scientific and 

Technical Papers and Citations (CSTPC).  

CSCD (http://www.cscd.ac.cn/) se focusează pe ştiinţe fundamentale şi include peste 1000 de 

reviste. În baza datelor sale este creat produsul „Chinese Scientometric Indicators”, care include peste 190 

de caracteristici scientometrice şi permite efectuarea analizei statistice a ştiinţei chinezeşti. 

La sfârşitul anului 2007 a fost încheiat un acord de parteneriat cu compania Thomson Reuters, 

conform căruia CSCD este găzduită pe platforma ISI Web of Knowledge, şi în prezent este disponibilă 

din acest instrument bibliometric internaţional. Odată cu includerea în Web of Science această baza de 

date poate fi consultată în limba engleză şi sunt disponibile instrumentele bibliometrice ISI. 

     

Fig. 8. Pagina de start şi a unui articol în Indexul de Citare chinez (Chinese Citation Index) 

 

http://www.cscd.ac.cn/


 26  

CSTPC (http://www.istic.ac.cn/) include mai ales rezultatele cercetărilor aplicate, analizând peste 

1400 reviste. Criteriile se selectare a revistelor sunt cele tradiţionale, utilizate pe plan internaţional, la care 

se adaugă susţinerea revistelor din domeniile ştiinţifice noi şi din provinciile chinezeşti mai slab 

dezvoltate. În afară de informaţiile bibliografice şi cele privind citările, fiecărui articol i se atribuie o 

rubrică tematică şi alte câteva atribute care vor permite ulterior o analiză mai profundă a indicatorilor 

activităţii ştiinţifice. Printre acestea se numără: proiectul în cadrul căruia este elaborată lucrarea, prezenţa 

autorilor de peste hotare (proiect internaţional, acord de colaborare între instituţii) ş.a. Utilizând datele 

acestei baze de date, anual se publică „Chinese S&T Journal Citation Report”. Există în China şi un index 

de citare a articolelor din domeniul ştiinţelor sociale, elaborat şi menţinut de către 2 universităţi. sTaiwan 

şi-a creat propriul index de citare în domeniul ştiinţelor umanistice. 

 

1.3.3. Indexul de Citare japonez (Citation Database for Japanese Papers) 

În Japonia lucrările de creare a Indexului naţional de citare – Citation Database for Japanese Papers 

– au fost începute în 1995 de către Institutul naţional de informatică (http://www.nii.ac.jp/). El este parte 

componentă a sistemului informaţional ştiinţific naţional – CiNii, şi include peste 1000 reviste editate în 

Japonia.  

 

Fig. 9. Pagina de start a Indexului de Citare japonez (Citation Database for Japanese Papers) 

 

 

 

 

http://www.istic.ac.cn/
http://www.nii.ac.jp/
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2. ARTICOLUL ŞTIINŢIFIC 

2.1. Articolul ştiinţific – unitatea fundamentală în analizele bibliometrice  

Faptul că anume articolulului (şi nu monografiei, între toate tipurile de publicaţii) i se acordă 

importanţa cea mai mare are următoarele explicaţii:  

a) noutatea ştiinţifică se face cunoscută cel mai rapid prin intermediul articolului; 

b) este cea mai răspândită formă de comunicare a noutăţii ştiinţifice (dupa numărul de publicaţii);  

c) are structura care permite cel mai bine să se facă analize bibliometrice (volum redus; structură 

riguroasă, accesibilitate prin intermediul revistelor care apar inclusiv în format online etc.,  

d) bibliografia în articolele ştiinţifice e mai bine selectată la tema abordată; e de dată mai recentă, 

sursele consultate fiind scrise mai „la zi”, în timp ce monografiile se scriu într-o perioada mai lungă; 

e) apare publicat împreună cu alte articole, care permit stabilirea unor legături mai uşor de sesizat; 

f) revistele în care sunt publicate articolele au difuzare şi în străinătate etc., în sensul că sunt mai 

bine difuzate decât alte tipuri (de ex., monografiile), permit abonarea la ele; 

g) este tradiţional, cercetătorii ştiu ca pot găsi în reviste articole într-un anumit domeniu care îi 

interesează (titlul revistelor indicând, de regulă, din start, domeniul), pe când, de ex., monografiile pot fi 

găsite cu oarecare dificultate etc.; în plus, în format electronic apar tot mai multe reviste ştiinţifice.  

Se va reţine însă că articolele apar publicate doar în reviste. De aceea REVISTA ŞTIINŢIFICĂ va 

fi cel de-al doilea element important al Instrumentului Bibliometric Naţional. Deşi fiecare revistă 

ştiinţifică are specificul ei, toate sunt obligate să respecte anumite cerinţe de citare.  

Actualmente, în RM există anumite probleme legate de citare. La citarea surselor electronice 

cercetătorii apelează din ce în ce mai frecvent – este facilă, rapidă, verificabilă etc. Elaborarea unui model 

de referinţă online pentru cercetătorii antrenaţi în sfera cercetării-dezvoltării ar fi putea soluţiona această 

situaţie problematică pentru personalul angajat să introducă toate datele necesare în IBN. 

Biblioteca Ştiinţifică Centrală în colaborare cu Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei” a editat 

un ghid practic în acest scop: Referinţe bibliografice: norme şi stiluri de citare, alc.: J. Nikolaeva, L. 

Zasaviţchi. 2010. „Standardele sau cerinţele uniformizate internaţionale privind aplicarea şi descrierea 

referinţelor bibliografice nu exclud varietatea de formate şi stiluri de citare în practica editorială. ISO 690 

emite reguli generale pentru prezentarea bibliografiilor în toate domeniile ştiinţei. Există o multitudine de 

manuale şi ghiduri cu instrucţiuni, modele şi exemple de citare în text şi alcătuire a listei referinţelor 

bibliografice.” (p. 47). La ora actuală în lume există numeroase modele de citare:  

modelul ASC (American Chemical Society) (p. 50-54);  

modelul AMA (American Medical Association) (p. 55-58);  

modelul APA (American Psychological Association) (p. 59-64);  

modelul Chicago şi Turabian (p. 65-73);   

modelul CBE  (Council of Biology Editors) (p. 74-79);  
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modelul MLA (Modern Language Association) (p. 80-84);  

modelul Vancouver – Comitetul Internaţional al Editorilor de Reviste Medicale (85-89).  

Revistele editate de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova nu întotdeauna respectă întocmai 

un model anume, fapt care a îngreuiat activitatea de înregistrare în depozitul IBN a articolelor ştiinţifice 

din toate publicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor din sfera cercetare-dezvoltare. Standardele nu sunt 

respectate nici măcar în interiorul aceleiaşi reviste, darmite de către toate revistele reprezentând toate 

domeniile. Membrii echipei au pornit de la ideea că trebuie să fie elaborat un standard comun pentru toate 

revistele, acceptabil şi accesibil, în ideea că ulterior se vor putea extinde aplicaţiile pe care le va putea 

oferi IBN. De aceea am fost nevoiţi să simplificăm pe alocuri modalitatea de înregistrare pentru a putea 

oferi un cadru comun pentru toate revistele ştiinţifice. 

Aşa cum important este ISBN-ul cărţii şi ISSN-ul revistei ca element de identificare, tot atât de 

importanţi sunt, în era informatică, când referinţa online va deveni o permanenţă, indicii DOI şi URL, 

pentru identificarea sursei online. Digital Object Identifier (DOI) reprezintă un sistemde identifi care a 

unui document produs într-un mediu digital, este un mecanism stabil în comparaţie cu adresa URL pentru 

referinţele online şi poate fi folosit într-o formă http ca un URL (Referinţe bibliografice..., p. 104). 

„Utilizarea DOI capătă amploare printre editorii ştiinţifi ci, pentru că admite stabilirea de linkuri 

permanente la fi ecare articol citat” (idem, p. 105). Uniform Resource Locator (URL) este un sistem de 

adrese pentru localizarea unei resurse electronice într-o reţea uniformizată. Orice link-adresă prin care ne 

conectăm la textul unei document electronic este descifrabil, fiecare simbol şi abreviere utilizate indicând 

o anumită informaţie peritextuală, un nume, o denumire de fişier, un cod, poziţionarea într-o anumită 

secţiune, pagina personală a unui utilizator etc 

La rândul său, PDF (Portable Document Format) (scris şi .pdf) este un format de fişier care 

păstrează macheta şi aspectul documentului intacte, ca o imagine, astfel încât acesta arată exact cum a 

fost realizat şi poate fi tipărit corect, oriunde şi pe orice imprimantă. .DOC (scris şi .doc) (de la engl. 

document) este extensia numelui de fi şier al documentelor produse de diverse procesoare de text, precum 

şi formatul corespunzător al fi şierului, impus de Microsoft Word versiunile 1.0-2003.  

Deşi este considerat învechit şi a fost înlocuit la proiectele noi inclusiv de către creatorii săi, rămâne 

deocamdată cel mai utilizat format pentru procesare de text. Începând cu Offi ce 2007 Microsoft a 

înlocuit standardul .DOC cu un nou standard, de data aceasta deschis şi publicat, bazat pe XML, şi deci 

folosind fi şiere text în locul celor binare. Office 2007 însă continuă să poată lucra şi cu fişiere .DOC 

(Эпштейн, В.Л. Предвидимое..., p. 2-15). 

 

2.2. Textul articolului ştiinţific. Peritextul, hypertextul şi hyperlinkul  

Textul scris al articolului ştiinţific se regăseşte în noile tehnologii electronice într-un nou format – 

hypertextul – cu multiple legături (hyperlinkuri) directe şi instantanee către alte texte (ştiinţifice). După 
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Iuri Lotman, cultura întreagă poate fi calificată ca text, dar acesta este un text cu o structură extrem de 

complexă, care se divizează în ierarhii de „texte în texte” şi care, la rândul lor, constituie împletiri 

complexe şi urme din textele anterioare. Informatizarea continuă şi globală instituie o nouă cultură – 

cultura Internetului – care se bazează, la rândul ei, pe toate realizările umane adunate de-a lungul timpului 

în format electronic. Aproape fără excepţie, aceste realizări sunt descrise prin limbaj, adică prin texte, iar 

noul său mediu de locuire – www-ul – îi oferă şi mijloacele, şi instrumentele, şi programele, şi limbajele 

informatice necesare, şi interactivitatea etc. pe care formatul hârtie nu i le poate pune la dispoziţie.  

Pentru ca un articol să poată fi înregistrat într-un depozit sau o bază de date, se utilizează 

metadatele sau peritextul. .Specialiştii (Stancu, V.P.) consideră că paratextul (para- „în afara, pe lângă”) 

e format din peritext (elementele în şi din jurul cărţii) şi epitext (elemente distanţate de carte). La rândul 

său, peritextul (peri- „în jurul, împrejurul; deasupra, în afară, în intervalul dintre”), denumit uneori şi 

extratext, poate fi al editorului sau al autorului (exemple: formatul, seria, colecţia, coperta 

(supracoperta), pagina de titlu, fontul, numele (pseudonimul), titlul/subtitlul/intertitlurile, genul 

şi/sau specia, dedicaţia, rezumatul, adnotarea, mottoul, epigraful, epilogul, prologul, prefaţa, 

postfaţa, cuprinsul, referinţele, citatele, notele etc. Toate aceste elemente sunt metadate, iar pentru IBN 

cele mai relevante şi mai necesare sunt următoarele: numele autorului, titlul articolului, rezumatul 

(abstractul), cuvintele-cheie, referinţele bibliografice sau bibliografia. Absolut toate sunt necesare 

pentru stabilirea indicatorilor de citare, cei mai importanţi piloni în măsurarea şi evaluarea ştiinţei. 

În ceea ce priveşte bibliometria propriu-zisă, adică „măsurarea ştiinţei”, aceasta s-a bazat mai ales 

pe calcularea statistică a următorilor indicatori bibliometrici: – indicele de citare şi factorul de impact. 

Scientometria modernă se bazează tot mai mult pe tehniologiile computaţionale. Acestea oferă 

instrumente de înregistrare, depozitare, căutare, comparare şi măsurare mult mai exacţi şi mai funcţionali, 

mai operabili datorită webului. La aceşti doi indicatori, scientometria electronică adaugă şi alte elemente 

generate de mediul online – indicele de citare online, factorul de impact online, indicatori 

webometrici (de descărcare, de afişare, de accesare etc., care fac posibilă interdiciplinarizarea celor 

trei domenii – bibliometria, scientometria şi tehnologiile informaţionale, atrăgând aici şi forme noi ale 

economiei virtuale, cum ar fi managementul citaţional online, marketingul citaţional online etc. Peritextul 

sau metadatele fiind chintesenţa unei publicaţii, nu toate elementele indicate mai sus sunt obligatorii 

pentru identificare: cele mai multe surse publicate online pot fi găsite graţie motoarelor de căutare doar 

prin indicarea numelui autorului şi a titlului lucrării, dacă aceasta există în format electronic. Cu toate 

acestea, într-un depozit academic ca IBN, publicaţiile ştiinţifice trebuie să aibă ca indispensabile 

următoarele elemente: autor, titlu, rezumat (abstract), cuvinte-cheie şi referinţe bibliografice.  

Rezumatul se prezintă, de obicei, în una sau mai multe limbi străine – pentru un circuit 

internaţional mai facil), unele instrumente solicită şi o adnotare (o descriere mai extinsă). În anumite baze 
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de date, cum ar fi de exemplu, portalul e-library.ru (Научная электронная библиотека), în sistemul 

Science Index, se prezintă introducerea, concluziile şi bibliografia, fiecare cu partea lor de importanţă. 

Aşadar, peritextul unei publicaţii (ştiinţifice) e ca numele unui om, e ca buletinul său de identitate, e 

pecetea/ştampila sau eticheta unui produs, e semnul codificat – fără peritext umanitatea s-ar pierde într-un 

megatext indefinit – peritextul îl întrerupe în permanenţă, arătându-i marginile/limitele şi 

purtătorii/autorii.   

Spre deosebire de peritext, epitextul (epi- „peste, deasupra; după, la urmă; spre”) nu s-a bucurat de 

aceeaşi atenţie din partea cercetătorilor. Într-o accepţie tradiţională, epitextul defineşte un tip de 

comunicare publică sau privată ce include, pe de o parte, interviurile, convorbirile şi polemicile, pe de altă 

parte, corespondenţele, confidenţele scrise sau orale şi jurnalele intime. Este aşadar un ansamblu textual 

lipsit de autonomie, un fel de apendice al altui text, al altei opere, din moment ce ar fi situat în preajma 

textului, dar la o distanţă mai respectuoasă (sau mai prudentă) decât peritextul. Dacă până în prezent s-a 

considerat a nu avea o importanţă deosebită – fiind un fel de auxiliar al textului de bază, un context de 

gradul doi, actualmente, odată cu vizualizarea legăturilor dintre texte, se poate afirma că importanţa 

epitextului sporeşte pe zi ce trece: dovada o face explozia de modalităţi de a-ţi expune opinia vizavi de un 

text citit pe net. În mediul internautic, epitextul electronic s-ar referi mai cu seamă la comentariile 

postate în continuarea unui text (articol – ştiinţific sau publicistic, material video, clip, blog, site, 

emisiune televizată în format online etc.) (Паринов, С.).  

Conceptul în cauză – epitextul – merită toată atenţia şi din următoarele considerente: într-un viitor, 

poate nu prea îndepărtat, „bibliotecile ştiinţifice se vor transforma în Internet-asociaţii sau Internet-

cluburi, unde cercetătorii se vor putea întruni şi discuta într-o atmosferă neformală problemele care îi 

frământă, şi asta nu doar „face to face”, ci şi în regim de chat colectiv; vor putea să comande şi să obţină 

literatură tipărită, compact-arhive, bibliografii tematice; să li se ofere consultaţii în probleme de căutare a 

informaţiilor etc., ceea ce va putea fi posibil în condiţiile asociaţiilor de comunicare profesională” 

(Epştein, p. 14). Discuţiile şi opiniile expuse şi înregistrate astfel vor constitui epitextul unui text mai 

amplu cu un subiect anume –  într-o vie împletire şi generare de idei. 

Spre deosebire de hipertext, termenul hypertext (scris cu y) (elementul de compunere având aceeaşi 

sens etimologic) face parte din domeniul informaticii şi a fost introdus în circuit de către Ted Nelson în 

1965, pentru a desemna textul electronic ramificat sau care răspunde la anumite opţiuni. În anumite 

contexte i se pot considera sinonime cybertext, supertext, e-text; pentru studiul nostru îi vom rezerva o 

accepţie strictă reprezentând spaţiul virtual, electronic, adică aşa cum l-a consacrat Nelson. Hypertextul 

desemnează un ansamblu de texte, care conţin noduri şi care pot fi activate prin intermediul linkurilor sau 

hiperlinkurilor, de obicei, printr-un clic de mouse sau apăsare de tastă-secvenţă. Cel mai cunoscut şi mai 

ilustrativ exemplu de hypertext îl constituie paginile web (www) în documentele HTML (limbajul 

HyperText Markup Language) din Internet.  
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Între altele, termenul de hypertext (1965) a apărut aproape simultan cu termenul de intertextualitate 

al Juliei Kristeva (1967). La ora actuală, ambele concepte se bucură de o atenţie covârşitoare din partea 

specialiştilor atât din sfera socioumană, cât şi din ştiinţele exacte. Spre deosebire de linkul-extratext (de 

obicei plasat la bibliografie - mai exact ar fi webografie), situat dincolo de limitele „fizice” ale corpului 

textului, linkul intratextual, adică situat în corpul textului, stabileşte legătura necesară cu elementele 

(peritextuale) direct din interior. Făcând clic pe un link intratextual, browserul „aruncă” utilizatorul către 

lista referinţelor bibliografice unde se află trimiterea respectivă – pentru indicarea desfăşurată şi exactă a 

sursei. 

Programatorii pot pune la dispoziţia utilizatorului de texte variate instrumente care facilitează 

navigarea în interiorul textului (sau în spaţiul hypertextului). Din perspectiva conceptului de hypertext, 

căutarea cu ajutorul cuvintelor-cheie (care pot fi şi ele „linkate” în interiorul textului de bază) reprezintă 

tot o formă de peritext. 

Hypertextul  poate conţine, pe lângă text (conţinutul clasic al unui document), grafică, imagini, 

animaţie, înregistrări audio etc., toate cu linkuri activate către alte documente. Numeroase publicaţii 

ştiinţifice online impun ideea necesităţii imperioase privind susţinerea publică a unor teze de doctorat în 

format hypertextual, fapt care ar deschide o nouă şi amplă perspectivă de prezentare a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice – mult mai convingătoare, mai vie şi mai interactivă). Astfel, fiecare text ştiinţific va 

putea fi inclus într-un întreg sistem de texte produse anterior sau coexistente cu el în acelaşi spaţiu virtual, 

având o reprezentare vizuală multidimensională şi devenind prin aceasta multisecvenţial, adică poate fi 

citit în orice ordine (oferă o lectură nelineară). Acest fenomen cu adevărat grandios – omenirea nu 

cunoaşte un analog în evoluţia sa „textuală” – se caracterizează prin numeroase trăsături, dar cea mai 

importantă dintre toate se consideră a fi nonlinearitatea (considerată fundamental distinctă de linearitatea 

textului în format tradiţional, de „hârtie”), când un text nu se mai citeşte cap-coadă, într-o succesivitate 

strictă, ci când e posibilă trecerea imediată de la un concept la altul, de la o sursă la alta, de la un autor la 

altul, sărind „din link în link”, fapt care vizualizează „în mic” construcţia şi modul de funcţionare al 

Internetului. În acest spaţiu, hypertextul este considerat „inima comunicării online” – care trebuie să 

devină şi inima comunicării ştiinţifice online. Comunicarea şi cercetarea ştiinţifică, la rândul lor, sunt 

foarte strâns legate între ele, Fără cercetare nu este nimic de comunicat, iar fără comunicare – cercetarea 

nu progresează. Contentul verbal-textual în spaţiul virtual al Internetului reprezintă elementul-cheie al 

comunicării. Ceea ce a stat şi continuă să stea la baza comunicării electronice este hypertextul. 

Cercetătorul este aşadar un navigator activ în spaţiul Internetului.  

HTML (HyperText Markup Language) este limbajul de marcare utilizat pentru crearea paginilor 

web ce pot fi afişate într-un browser (sau navigator) – cu alte cuvinte, este limbajul informatic al 

hypertextului. Textele în formatul .pdf şi .doc deocamdată nu se deosebesc foarte mult de cele în format 

hârtie. În schimb textele „dotate” cu legături (linkuri) către alte texte sau în interiorul textului (.html) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limbaj_de_marcare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Browser
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constituie una din tendinţele actuale ale textului care poate fi denumit cu adevărat electronic (Epştein, V.). 

Viitorul textelor postate pe net se aşteaptă să fie unul deosebit de interactiv, marcat masiv prin 

hyperinkuri, palpabil, vizibil în actul de producere – ca o fiinţă vie, ca un organism în perpetuă schimbare. 

Specialiştii afirmă că chiar viitorul ştiinţei se anunţă a fi unul în format electronic. Proiectele de tip 

liquidpub înseamnă articole care „curg”, care nu există în variantă finală; ideea e ca acestea să se 

modifice frecvent, să se discute, să fie deschise pentru contribuţii etc. Evaluarea acestui tip de publicaţii 

se face în baza interesului manifestat de către ele în comunitatea ştiinţifică (a se vedea exemplul 

articolului semnat de S. Parinov mai sus). Asemenea forme de prezentare a contribuţiilor ştiinţifice au 

ceva comun cu produsele de tip DEX online sau Wikipedia (Cojocaru, I., Cojocaru Ir.) sau cu cu blogurile 

cu comentarii, dar se doreşte să fie mult mai veridică din punct de vedere ştiinţific, recunoscută etc. – mai 

pe scurt crearea unei publicaţii ştiinţifice asemănător cu fenomenul conversaţiilor online (al mesageriei 

instantanee) pe Web, contribuţii, comentarii, sugestii, conţinutul urmând să fie expus în evoluţia sa, iar în 

funcţie de interesul comunităţii faţă de asemenea produse să fie evaluată şi publicaţia. 

Cercetătorul neinformatician nu are nevoie de cunoaşterea acestor detalii ce ţin de sintaxa 

limbajului computerelor. E nevoie doar să ştie că indicarea unei adrese electronice în webografia 

consultată în toate cazurile trebuie să fie extrem de exactă – altminteri, atunci când un utilizator va dori să 

se informeze nu prin „intermediar”, ci direct prin sursa citată, nu va putea stabili necesara legătură: 

folosind limbajul informaticii, vor trebui înlăturate linkurile „moarte”. Acest exerciţiu va fi deprins odată 

cu scrierea electronică, deoarece scrierea tradiţională este înlocuită tot mai mult cu cea virtuală (inclusiv 

scrierea ştiinţifică).  

În era internautică, transformându-se într-o adevărată carte de vizită a textului propriu-zis, peritextul 

devine indispensabil în activitatea motoarelor de căutare (de exemplu, Google). Prin culegerea unui 

singur cuvânt-opţiune motoarele de căutare afişează, în timp record (câteva secunde sau chiar zecimi de 

secundă), sute de pagini cu informaţie despre textele care îl includ şi care se regăsesc în reţeaua Internet. 

Linkul-adresă este cel mai modern peritext comprimat într-o unitate abreviată, stabilind totodată legătura 

cu alte texte din cuprinsul hypertextului internautic. În acest spaţiu textul ştiinţific (cu specificul său) 

(Моргун, Н.Л.; Михайлова, Е.В.) are un loc aparte, din ce în ce mai important pentru viitorul ştiinţei 

electronice (e-science). Adresa-linkul-peritextul fiecărui text din spaţiul virtual este „cotorul noii cărţi 

virtuale, selectate instantaneu din mulţimea de pagini după principiul coincidenţei cuvântului, frazei, 

fragmentului căutat”(Эпштейн, В.Л.). Aşadar, peritextul îşi are o clară vizibilitate şi utilitate în universul 

electronic al semnelor.  

Cercetătorii moderni se documentează tot mai insistent de pe net, găsind în spaţiul virtual surse noi, 

moderne, actualizate, într-un ritm rapid, de oriunde şi oricând, unica condiţie – să aibă acces la reţeaua 

Internet şi, evident, să fie preocupaţi cu adevărat de subiectul cercetat. Procesul de cercetare se transformă 

într-unul de navigare pe net, întrucât un cercetător captivat nu se va limita niciodată la doar câteva surse 
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identificate aleator (având în vedere şi faptul că bibliotecile locale sunt infinit mai sărace decât biblioteca 

virtuală a Internetului), ci va fi tentat şi chiar sedus să sară din val în val (surfing), sau şi mai exact, din 

link în link – ca să poată studia tot ce este nou în domeniul său, ca să fie la curent, ca să-şi raporteze 

cercetarea la ceea ce se face în lume, ca cercetarea sa să poată intra în circuitul de idei internaţional. Şi va 

trebui să navigheze – adică să cerceteze – tot timpul, altminteri informaţia pe care o acumulează şi o 

discerne se învecheşte, în era Internetului, în ritmuri rapide. Articolele şi cărţile scanate sau cele în format 

.pdf sau .doc, dar mai ales documentele HTML, inclusiv prin sursele bibliografice activate prin 

intermediul linkurilor, inclusiv prin alte publicaţii ale aceluiaşi autor, alte activităţi ale aceluiaşi autor sau 

ale colegilor din breaslă – toate sunt dovada că legătura (relaţia) care se stabileşte în timpul accesării şi 

cercetării fac din cercetător un navigator în oceanul (mediul) virtual. Termenul browsing asta şi înseamnă 

– navigare. Iar termenul surfing înseamnă a pluti pe creasta valului, ceea ce, raportat la cercetare, ar 

însemna a fi în top, a fi în vârf, a fi la curent cu noutatea. Avantajele navigării în spaţiul hypertextual sunt 

incomparabile cu riscurile şi problemele cu care se poate confrunta cercetătorul care se aventurează într-o 

asemenea activitate. Nu am greşit: cercetarea este o aventură cognitivă cu un extrem de important impact 

social – ea indică evoluţia însăşi. Avantajele sunt mai multe: acces rapid la o multitudine de informaţii, 

grupare pe tematici amplă şi rapidă, facilizare a conexiunilor dintre informaţii datorită hyperlinkurilor etc. 

Intervin însă şi o serie de riscuri inerente în procesul cercetării: superficialitate în interpretarea 

informaţiei, fetiş informaţional, acces nelimitat la informaţie care poate provoca o incapacitate de 

discernamânt rigurios al informaţiilor etc.  

Webul deja impune rigori ale scrierii şi citării e-publicaţiilor ştiinţifice. Pentru identificarea unui 

web-text (ştiinţific) şi sporirea şanselor ca acesta să fie citit/citat, un rol foarte important îl are titlul, 

subtitlurile şi adnotarea (rezumatul – forme ale peritextului. „При этом лучше воспринимаются тексты, 

составленные в форме перевернутой пирамиды. Перевернутая пирамида – это такой стиль 

написания веб-текста, при котором основная мысль подается в начале текста, т.е. статья 

начинается с вывода, за которым следуют ключевые моменты, а завершается наименее важной 

информацией.” (Горошко, Е.И.). Comunităţile ştiinţifice îşi vor adapta scriitura la noile cerinţe ale 

mediului online, deoarece anume în acest nou spaţiu virtual se vor da bătăliile cele mai mari pentru 

întâietatea informaţională şi primatul ideii ştiinţifice, aici se vor întâlni text cu text pentru a-şi dovedi 

judecata de valoare, aici se vor stabili şi se vor impune mecanisme de identificare a pasajelor plagiate, aici 

se va lega, într-o formulă tot mai globală text cu text, text de text pentru a se făuri opera comună a noii 

ere digitale – hypertextul. În economia tuturor tipurilor de texte, textul ştiinţific va juca un rol primordial, 

deoarece prin intermediul lui se revoluţionează lumea. 

În spaţiul virtual se poate disocia, pe de o parte, hypertextul – orice text electronic – de orice 

mărime, de orice autor, cu orice subiect, dar neapărat cu legături linkate, iar pe de alta, întregul hypertext 

al Internetului – care însumează toate textele Internetului. În acest hypertext trebuie să se regăsească şi 
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textele publicaţiilor ştiinţifice, care să interacţioneze, fiind interrelaţionate ca vasele comunicante. 

Educaţia frecventării internetului – problemă extraordinar de dificilă – va trebui să-şi propună 

reorientarea tinerilor internauţi din zona distracţiilor către zona studiului şi a culturii. În această din urmă 

zonă, cartea online, sursa online, referinţa online, linkul sunt extrem de importante atunci când luăm în 

discuţie regulile de citare online, regulile de citare într-un articol ştiinţific, revistă ştiinţifică, referinţa 

hypertextuală. Unii autori (Эпштейн, В.Л.) remarcă necesitatea dezvoltării marketingului cărţii online, 

inclusiv a celei ştiinţifice. În vederea creşterii indexului citării şi, în definitiv, a factorului de impact, se 

recomandă în special internet-marketingul peritextului (metadatelor) publicaţiei ştiinţifice.  

Odată cu implementarea IBN se va vedea mai bine importanţa câmpurilor e-articol ştiinţific (a se 

vedea şablon pentru e-articol în Anexa 2) şi e-revistă ştiinţifică (a se vedea şablon pentru e-revistă 

ştiinţifică în Anexa 3) în procesul de cercetare; se vor elabora Cerinţe tehnice de prezentare a articolelor 

ştiinţifice pe paginile web ale revistelor naţionale recenzate; vor fi descrise calitatea de autor şi cea de 

recenzent al articolului ştiinţific în cadrul IBN; urmând ca în final să fie elaborate modele de e-articol 

ştiinţific publicat în e-revistă ştiinţifică, precum şi alte instrucţiuni pentru autorii înregistraţi în IBN. 

Aceste realizări vor facilita activitatea tuturor categoriilor de experţi evaluatori, care se vor putea 

pronunţa mai rapid şi mai eficient despre calitatea producţiei ştiinţifice.  

 

3. RECENZIA ŞTIINŢIFICĂ  

3.1. Recenzarea articolelor ştiinţifice  

În prezentul paragraf sunt examinate problemele procesului de recenzare a publicaţiilor ştiinţifice, 

mai exact evaluarea articolelor ştiinţifice la etapa de pre-publicare sau ante-publicare.  

Recenzarea ştiinţifică (peer-review) poate fi definită drept o evaluare a rezultatelor cercetării prin 

prisma competenţei, semnificaţiei şi originalităţii acestora, de către experţi calificaţi (Brown, T.). Procesul 

de recenzare a lucrărilor ştiinţifice înainte de publicare este considerată în lumea modernă o garanţie a 

diseminării doar a rezultatelor ştiinţifice valoroase. Recenzarea este un mecanism de autocorectare şi 

asigurare a unor standarde înalte de control al calităţii în cercetare. Astfel, calitatea articolelor publicate în 

reviste depinde nu doar de calitatea investigaţiilor efectuate de către autori, dar şi calitatea activităţii 

recenzenţilor. De aceea este necesară o analiză a diferitor aspecte ale procesului de recenzare utilizat de 

către reviste ştiinţifice la nivel internaţional, compararea lor cu modul de recenzare a articolelor în 

Republica Moldova şi înaintarea unor propuneri concrete pentru îmbunătăţirea acestuia. Drept surse de 

informaţii ne-au servit literatura în domeniu, analiza site-urilor unor reviste internaţionale şi a tuturor 

paginilor electronice ale revistelor naţionale, precum şi studierea situaţiei din Republica Moldova în 

contextul elaborării „Regulamentului privind evaluarea şi clasificarea revistelor” (Regulamentul...) şi a 

Instrumentului Bibliometric Naţional. 
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Recenzarea publicaţiilor ştiinţifice a fost dintotdeauna o problemă delicată şi sensibilă, dar extrem 

de importantă în cadrul comunităţilor ştiinţifice în general, Republica Moldova nefiind o excepţie în acest 

sens. În activitatea de elaborare şi publicare a articolelor ştiinţifice (ciclul de viaţă), etapa de recenzare ar 

trebui să constituie unul dintre cele mai importante procese, deoarece în procesul evaluării se hotărăşte 

soarta de mai departe a respectivei cercetări.  

Evaluarea obiectivă a suscitat mai mereu discuţii controversate, deoarece factorul subiectiv nu poate 

fi scos din calcul atunci când este implicată persoana, care are conştiinţa încărcată de subiectivitate. 

Reglementările într-un asemenea domeniu, chiar cele ideale şi absolut realizabile, oricum vor purta 

pecetea persoanei, şi în orice recenzie se va strecura până la urmă măcar o doză de neobiectivism, care 

trădează preferinţa, aceleaşi lecturi, aceleaşi aşteptări sau, dimpotrivă, invidia disimulată, neîncrederea 

etc. Toleranţa ar trebui să fie calitatea cea mai indicată venită din partea recenzentului şi manifestată faţă 

de cel care publică, cu o singură condiţie: ca autorul să fie de bună-credinţă; iar a fi de bună-credinţă într-

o comunitate ştiinţifică în care cineva vrea să se afirme înseamnă că acesta cunoaşte foarte bine disciplina 

căreia se consacră, deci este un expert în domeniu.  

Într-o misiune de avizare, s-ar putea ca aprecierea sau respingerea articolului pentru publicare să 

aibă acelaşi final – lipsa unui cititor interesat, căci, în cele din urmă, doar cititorul (categorie extrem de 

importantă în ştiinţele umaniste la ora actuală) este cel care, prin lectură, dă aprecierea cea mai adecvată 

autorului, instituind un dialog de scurtă sau de lungă durată (dialogismul este şi el o categorie la fel de 

importantă nu doar pentru umanioare, ci, tot mai mult, şi pentru ştiinţele exacte, unde se caută 

reintroducerea dimensiunii antropologice în cercetare).  

Termenul de „experţi calificaţi”, oricât de bine ar suna, societatea nu-i poate pregăti decât în 

cadrul unei comunităţi cu adevărat competitive la nivel internaţional, nu doar naţional. La modul general, 

este adevărat că recenzarea (evaluarea) a unor lucrări ştiinţifice înainte de publicare este considerată în 

lumea modernă o garanţie a diseminării doar a rezultatelor ştiinţifice valoroase. La modul concret, 

sistemul de selecţie a articolelor în care rolul principal să îl aibă editorii şi experţii-recenzenţi, în RM mai 

cere conformare cu anumite rigori, inclusiv care ţin de etica şi deontologia profesională. odată cu apariţia 

Internetului în viaţa ştiinţifică, probleme importante cum ar fi plagiatul au revenit în modul cel mai 

impertinent în practica de cercetare. Câteva modalităţi de evitare a acestuia a se vedea în art. semnat de 

(E. Ungureanu, Plagiat(or)ismul...). Procesul de recenzare a articolelor în Republica Moldova cu 

standardele practicate în lume este efectuat în studiul semnat de Cuciureanu, Gh., Jardan V., unde sunt 

propuse căi de îmbunătăţire a acestui proces prin intermediul Instrumentului Bibliometric Naţional. 

Evoluţia procesului de recenzare 

Dezvoltarea mecanismului de recenzare a manuscriselor a fost treptată. O perioadă îndelungată, cele 

mai importante rezultate ştiinţifice erau prezentate şi discutate la manifestările societăţilor ştiinţifice 

(Foerster, T. von). Mai târziu, când au apărut primele reviste ştiinţifice, articolele erau selectate pentru 
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publicare de către editori. Se consideră că primele recenzii ale unor manuscrise ştiinţifice au fost efectuate 

în sec. XVIII. Editorii care au recurs la acest mecanism considerau că aceasta este o oportunitate pentru a 

detecta şi corecta posibile erori şi deficienţe înaintea apariţiei unei lucrări ştiinţifice în domeniul public, 

astfel sistemul de recenzare infuzând o valoare adăugată publicaţiei.  

Recenzarea a devenit o etapă importantă a procesului de publicare a unui articol ştiinţific doar de 

câteva decenii. Ea a devenit necesară odată cu intensificarea specializării ştiinţifice şi creşterea rapidă a 

numărului de cercetători, astfel încât editorii nu mai aveau capacitatea să facă de sine stătător selecţia. 

Acest lucru s-a întâmplat în special după cel de-al Doilea Război Mondial, când a crescut atât numărul 

revistelor, dar şi al articolelor trimise spre publicare, iar majoritatea revistelor au îmbrăţişat acest mod de 

selecţie. Cu timpul, majoritatea cercetătorilor au început să privească evaluarea preliminară a articolului 

de către experţi ca un element obligatoriu pentru publicarea acestuia.  

Astfel, s-a constituit un sistem de selecţie a articolelor în care rolul principal îl au editorii şi 

experţii-recenzenţi. Editorii administrează procesul prin selectarea recenzenţilor, comunicarea cu autorii 

şi recenzenţii, precum şi prin luarea deciziei finale în privinţa publicării. În prezent, editorii caută un 

echilibru între necesităţile cititorilor de a primi informaţiile cele mai relevante şi nivelul de evaluare a 

manuscriselor conform unor criterii stricte de acceptare, care i-ar motiva pe autori să trimită în continuare 

propuneri de articole şi de o calitate înaltă, competitivă. 

Actorii implicaţi în proces şi beneficiile pe care le pot obţine 

Pentru a realiza misiunea recenzării este necesar ca fiecare verigă din ciclul de viaţă al articolului să 

fie abordată cu responsabilitate. Este esenţială comunicarea între editori, autori, recenzenţi, cititori pentru 

a publica cele mai bune materiale. Un rol deosebit în acest proces îl are selecţia recenzenţilor, deoarece 

aceştia reprezintă elementul-cheie prin prisma atribuţiilor lor (Fig. 10). La revistele prestigioase numărul 

recenzenţilor activi depăşeşte cifra 1000. Însă redactarea unei recenzii calitative nu e simplă, fiind necesar 

timp şi antrenament. De obicei, recenzenţii învaţă cum să evalueze un articol prin 3 moduri: executând 

recenzia; primind recenzii scrise de alţii despre lucrările proprii şi comparând recenzia lor referitor la un 

articol cu alte recenzii la acelaşi articol. Un recenzent care îşi îndeplineşte exemplar rolul în procesul de 

publicare a unui articol ar trebui: 

a) să fie uman: respectuos, politicos, cu tact,  

b) să nu insulte sau să nu înjosească,  

c) să fie constructiv, în căutarea modalităţilor de a îmbunătăţi mai degrabă decât de a respinge 

manuscrisul;  

d) să fie competent: să înţeleagă metodologia, conţinutul, concepţiile, literatura existentă în 

domeniu;  

e) să fie receptiv: să poată lua în consideraţie ideile noi, neconvenţional;  

f) să fie liber de prejudecăţi;  
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g) să respecte normele eticii: adică să evite conflictele de interese, să nu critice sau să nu laude 

nejustificat, să păstreze confidenţialitatea, să nu blocheze publicarea în scop personal;  

h) să explice logica criticilor aduse şi să prezinte argumente;  

i) să reflecte asupra recenziei înainte de a o transmite etc. O atenţie deosebită se acordă în prezent în 

lume aspectelor etice ale procesului de recenzare (Benos, D., Kirk, K., Hall, J.).  

Autori

Recenzenţi

Editori

Cititori

• evitarea conflictelor de interese;

• acceptarea doar a lucrărilor din domeniul de competenţă;

• evaluarea  lucrărilor în termenele stabilite;

• păstrarea confidenţialităţii privind existenţa şi conţinutul 

lucrării;

• abordare onestă şi critică a lucrării; 

• ne-utilizarea datelor şi conceptelor noi în activităţile 

proprii până la publicarea lucrării;

• evaluarea doar a conţinutului lucrării;

• redactarea recenziei într-o manieră colegială, constructivă, 

cu sugestii potrivite pentru îmbunătăţirea cercetărilor;

• argumentarea recomand ării către editor privind publicarea 

articolului;

• explicarea clară în comentariul pentru autor a 

neajunsurilor lucrării;

• raportarea cazurilor suspecte de plagiat, fraude sau alte 

probleme etice din lucrare.

 

Fig. 10. Ciclul de viaţă al unui articol şi rolul recenzenţilor în proces 

 

Putem deosebi 4 tipuri de recenzare a articolelor, în funcţie de gradul de divulgare a informaţiei 

despre actorii implicaţi: 

1. Recenzii dublu-anonime, atunci când identitatea autorului şi cea a recenzentului nu se divulgă 

reciproc. Acesta este cazul cel mai răspândit. În acest fel se doreşte eliminarea influenţei numelui 

autorului sau a instituţiei pe care o reprezintă asupra recenzentului şi încurajarea recenzentului pentru a se 

expune deschis, critic, fără teamă de consecinţe; 

2. Recenzii mascate, atunci când doar identitatea autorului nu este comunicată recenzentului, cu 

scopul de a reduce influenţa autorităţii autorului asupra evaluării lucrării trimise; 

3. Recenzii anonime, atunci când identitatea recenzentului nu este divulgată autorului. Astfel se 

urmăreşte protejarea recenzenţilor de reacţiile autorilor dezamăgiţi sau frustraţi; 

4. Recenzii deschise, atunci când atât identitatea autorului, cât şi cea a recenzentului este 

cunoscută. Uneori recenzia de asemenea este publicată în revistă. Principalul argument pentru acest tip de 

recenzie este ca el poate stimula autorii şi recenzenţii să aibă mai multă grijă de scrisul lor (Garfield, E.). 

Totodată, unele reviste care practică acest tip de recenzie acordă recenzenţilor credite pentru lucrările 

evaluate. 

Atunci când sistemul de recenzare aplicat este bine pus la punct şi calitativ, toţi actorii implicaţi în 

crearea, diseminarea şi utilizarea cunoştinţelor pot obţine beneficii. Prin acest proces autorilor li se pot 
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oferi sfaturi cum să îmbunătăţească lucrarea sau, atunci când articolul nu este acceptat, ei se pot alege cu 

idei utile pentru munca ulterioară. Recenzarea îi poate feri pe autori de publicarea unor articole care ar 

dăuna reputaţiei, de asemenea, îi poate scuti de presiunea politicienilor, administratorilor etc. în alegerea 

temelor de cercetare, deoarece acestea pot fi blocate la publicare de peer-review.  

Recenzarea poate fi la fel de utilă şi pentru recenzenţi, deoarece poate îmbunătăţi capacităţile de 

scriere şi cercetare prin revizuirea muncii altora. Reputaţia bună de recenzent este şi ea o cale de 

promovare în carieră. Majoritatea revistelor nu plătesc pentru recenzii, dar confirmarea în calitate de 

membri ai colegiului de redacţie sau recenzenţi externi pe paginile unor reviste importante este prestigios 

şi luat în calcul de organizaţii finanţatoare. 

Pentru editori, procesul de recenzare oferă posibilitatea de a compara mai multe aprecieri pentru o 

singură lucrare şi astfel să publice lucrările cele mai valoroase, iar autorii care primesc recenzii utile lor 

pot fi încurajaţi să trimită mai multe lucrări la revista respectivă îmbunătăţind calitatea acesteia. 

Pentru cititori, procesul de recenzare este o garanţie că pot utiliza lucrările publicate cu încredere, 

că recenzenţii au stopat lucrările de calitate slabă (Ware, M.). 

 

3.2. Conţinutul unei recenzii 

Analiza experienţei internaţionale arată că o recenzie calitativă ar trebui să conţină următoarele 

elemente esenţiale: 

Sumarul: recenzia începe, de obicei, cu un rezumat al articolului. Acesta este destinat atât 

editorului, care poate să nu fie expert în domeniu, şi obţine o evaluare sumară a articolului, cât şi 

autorului, care vrea să fie sigur că recenzentul a înţeles esenţa materialului (Lee, A.S.). 

Aspectele forte: recenzia trebuie să conţină enumerarea aspectelor rezistente ale articolului, pentru a 

arăta editorului meritele sale, dar şi pentru a demonstra autorului că recenzentul este corect şi a-i face mai 

facilă acceptarea criticilor ulterioare (Waser, N.M., Price M.V. and Grosberg R.K.).  

Aspectele slabe: recenzia trebuie să cuprindă o listă explicită a punctelor mai superficiale sau 

vulnerabile ale articolului, cu o explicaţie logică, pentru a ajuta autorul să înţeleagă că este o problemă 

reală (idem). Fiecare problemă depistată trebuie să fie însoţită de sfaturi specifice, realizabile de 

soluţionare a problemei (Lee, A.S.).  

Cercetări viitoare: recenzia ar trebui să sugereze cercetări ulterioare care ar putea dezvolta analiza 

din lucrare. Se consideră utilă şi indicarea, în recenzie, a listei literaturii care ar putea ajuta autorul să 

înţeleagă sau să soluţioneze problemele din articol (idem).  

La diferite reviste recunoscute internaţional, ponderea lucrărilor respinse în totalul celor înaintate 

variază de la 10% până la 90%. 
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3.3. Procesul de recenzare a articolelor în Republica Moldova 

În Republica Moldova există circa 90 reviste care pretind la statutul de publicaţie periodică 

ştiinţifică. Din păcate, multe din acestea nu-şi îndeplinesc funcţia de diseminare a cunoştinţelor ştiinţifice. 

Spre exemplu, au fost înfiinţate publicaţii cu scopul principal de a găzdui articolele cadrelor didactice sau 

cercetătorilor din instituţia respectivă. Acest fapt este condiţionat şi de criteriul obligatoriu de acreditare a 

organizaţiei sin sfera ştiinţei şi inovării, care prevede editarea unei reviste ştiinţifice. Creşterea numărului 

de reviste, respectiv a articolelor publicate, a redus concurenţa între manuscrisele înaintate spre publicare, 

ceea ce nu poate contribui la o calitate mai bună a acestora.  

Nici sistemul de recenzare a materialelor trimise, practicat de multe reviste din RM, nu este în 

măsură să îmbunătăţească calitatea acestora. Respingerea articolelor trimise spre publicare este practic 

nulă, aproape orice articol trimis fiind publicat, doar în puţine reviste practicându-se retrimiterea 

materialului autorului pentru modificări. Recenzarea articolelor este deseori formală, în unele reviste 

solicitându-se de la autor şi prezentarea, odată cu articolul, a recenziei (recenziilor). Aceasta arată că 

anumite reviste nu îndeplinesc un rol important de revistă ştiinţifică, acela de a confirma relevanţa 

ştiinţifică a articolelor publicate prin selectarea celor mai bune dintre articolele intrate în portofoliul 

redacţiei. Aceste concluzii, fundamentate printr-o analiză a funcţionării procesului de publicare a 

articolelor ştiinţifice din Republica Moldova, efectuată în anul 2008, au servit drept impuls pentru 

elaborarea „Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice”. Documentul în 

cauză a inclus cerinţe de eligibilitate şi criterii de evaluare clare, conforme cu experienţa internaţională, 

pentru acordarea statutului de publicaţie ştiinţifică (Regulamentul cu privire la evaluarea şi acreditarea 

revistelor ştiinţifice din Republica Moldova). În ceea ce priveşte recenzarea articolelor au fost stipulate 

două cerinţe de eligibilitate: 

1) recenzarea anonimă a articolelor ştiinţifice, cu includerea datei prezentării recenziilor; 

2) selectarea recenzenţilor de către colegiul de redacţie dintr-o bază de date cu experţi în domeniu. 

Alegerea tipului de recenzare a articolului, anonimă, este justificată prin specificul comunităţii 

ştiinţifice locale. Chiar dacă în lume în ultima perioadă a crescut numărul publicaţiilor care practică 

recenzia deschisă, considerăm că, în condiţiile unui număr mic de cercetători, mai ales în unele domenii, 

păstrarea anonimatului recenzentului poate asigura libertatea necesară pentru o abordare serioasă. 

Probabil, ar fi fost şi mai indicată recenzarea dublu-anonimă, care ar putea stimula un plus de 

obiectivitate în condiţiile republicii noastre. Favorizarea, în cadrul acestui document a dimensiunii 

internaţionale, inclusiv prezenţa în colegiul de redacţie a savanţilor de peste hotare, poate servi şi ca un 

instrument pentru asigurarea unei recenzări mai competente şi obiective, prin includerea acestor experţi în 

procesul de evaluare a materialelor primite la redacţie. 

Totuşi, aplicarea Regulamentului menţionat se pare că este defectuoasă, în prezent fiind peste 70 de 

reviste acreditate (or aplicarea preliminară a criteriilor de evaluare în procesul de elaborare a 
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regulamentului indica faptul că maximum 50 de reviste ar putea acumula punctaj pentru a fi incluse în 

categoriile A, B sau C). Această concluzie este întărită şi de observarea modalităţii de recenzare a 

materialelor. Multe colegii de redacţie continuă să lase îndeplinirea anumitor atribuţii ce le revin conform 

regulamentului pe seama autorilor. În asemenea cazuri autorii caută recenzenţi pentru a le evalua lucrarea, 

ba mai mult decât atât, uneori autorii înşişi redactează recenzia şi o prezintă doar spre semnare 

evaluatorilor pe care tot ei îi identifică. În unele publicaţii la fiecare articol este indicat şi recenzentul 

acestuia, ceea ce este o dovadă clară a neîndeplinirii uneia din cerinţele de eligibilitate, astfel că este de 

neînţeles motivul de acordare a statutului de publicaţie ştiinţifică. 

Deficienţele menţionate în procesul de recenzare în Republica Moldova ţin de ineficienţa aplicării 

experienţei internaţionale şi lipsa unor mecanisme adaptate la condiţiile locale. Pe de o parte, lipseşte o 

„cultură a recenzării articolelor ştiinţifice”, deoarece, spre deosebire de cele mai bune reviste 

internaţionale, la noi experţii nu prea doresc sa accepte recenzarea articolelor fără plată şi nu consideră 

implicarea în procesul de recenzare ca fiind prestigios şi util. Pe de altă parte, posibilităţile colegiilor de 

redacţie ale revistelor naţionale sunt limitate: membrii echipei revistei care se ocupă doar cu treburile 

redacţionale deseori sunt prea puţini pentru a gestiona un proces extrem de complex, precum este cel de 

recenzare; nu există fonduri de remunerare şi nici alte pârghii pentru a asigura recenzarea de către un 

expert din afara redacţiei - iar în felul acesta cel mai important criteriu al evaluării publicaţiilor ştiinţifice 

îşi pierde din raţiunea de a fi.  

Un factor care ar putea influenţa asupra procesului de recenzare a articolelor, pe lângă aplicarea 

întocmai a Regulamentului menţionat, este chiar Instrumentul Bibliometric Naţional. Prin modul propus 

de funcţionare a acestuia se urmăreşte creşterea calităţii articolelor publicate în revistele ştiinţifice din 

Republica Moldova, inclusiv prin îmbunătăţirea procesului de recenzare. Scopul IBN e de a fi creat, fără 

vreo implicare în politica editorială a revistelor, un mecanism de monitorizare a respectării standardelor 

editoriale şi de asigurare a transparenţei în ceea ce priveşte timpul parcurgerii articolului de la primire 

până la publicare, asigurarea evaluării, de către recenzenţi, a articolelor propuse spre publicare, primirea 

de către autori a referatelor anonime, cu indicarea obiecţiilor şi modificărilor recomandate (Cojocaru I., 

Cuciureanu G., Moraru O., p. 44-55). Astfel, în cadrul IBN-ului au fost elaborate mai multe modele de 

fişe de evaluare a lucrărilor înaintate, din care revistele ar putea selecta pe cea mai adecvată domeniului 

de cercetare în care se publică articolele. Deşi fiecare revistă are posibilitatea să-şi implementeze criteriile 

proprii de recenzare, având în vedere situaţia actuală, considerăm util a veni în ajutorul redacţiilor cu un 

set de cerinţe pentru recenzare, conforme cu bunele practice internaţionale. Aceste modele de fişe, una 

din care este prezentată în Anexa 5 ar permite examinarea multilaterală a materialelor înaintate spre 

publicare. 
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Aşadar, sistemul de evaluare a articolelor de către recenzenţi s-a constituit în principalul instrument 

în procesul de selectare a celor mai bune materiale pentru publicare. În sistemele de cercetare-dezvoltare 

performante el are un mecanism clar de efectuare şi beneficii pentru toţi actorii implicaţi. În Republica 

Moldova procesul de recenzare poartă un caracter mai mult formal. Lipsa unui sistem clar de evaluare a 

producţiei ştiinţifice a determinat editarea unui număr însemnat de reviste, care acceptă uneori şi articole 

de o calitate mai slabă. În vederea îmbunătăţirii situaţiei considerăm util: 

1) Creşterea concurenţei în domeniul publicării articolelor, prin reducerea numărului revistelor 

ştiinţifice naţionale. Acest fapt se poate realiza prin respectarea strictă a prevederilor legale privind 

evaluarea şi clasificarea revistelor, precum şi eliminarea prevederii din Codul cu privire la ştiinţă şi 

inovare (art.99(2)g), care impune organizaţiilor de cercetare-dezvoltare de a fi fondator al unei reviste 

ştiinţifice; 

2) Implementarea, prin intermediul IBN, a unui sistem de monitorizare a procesului de recenzare a 

articolelor, inclusiv utilizarea de către reviste a unor fişe de evaluare, ceea ce ar permite obţinerea unor 

informaţii relevante despre calitatea materialului; 

3) Asigurarea procesului de recenzare cu experţi în domeniu, evitând contactul direct între autor şi 

recenzent. Cele mai realiste modalităţi de realizare a acestui deziderat sunt următoarele: 

- remunerarea muncii recenzentului de către redacţie, în acest caz experţii acceptând mai uşor 

evaluarea unor lucrări. Totuşi, în situaţia când majoritatea revistelor nu dispun de resurse financiare 

pentru aceste scopuri, această modalitate de atragere a recenzenţilor ar putea conduce la perceperea 

taxelor de la autori şi, din aceste considerente, nu este soluţia optimă; 

- servicii reciproce autor–revistă: în politica editorială a revistei ar putea fi stipulată prevederea că 

odată cu publicarea unui articol în revistă autorul îşi asumă obligaţia să recenzeze pe viitor 3 materiale 

care vor parveni la revistă; 

- recenzia ca rezultat ştiinţific: dacă Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru 

Atestare şi Acreditare ar accepta ca recenziile să fie incluse şi punctate ca performanţă ştiinţifică, inclusiv 

la raportările anuale, evaluările institutelor sau cele individuale, atunci recenzarea ar fi stimulată la nivel 

naţional. 

4) În RM recenzarea constituie veriga slabă în ciclul de viaţă al unei publicaţii ştiinţifice, iar 

includerea recenzării online într-un sistem informatic mai rămâne deocamdată un deziderat. 

 5) Acest fapt trebuie neîntârziat să sensibilizeze organele decizionale în vederea organizării unor 

colocvii, adunări, seminare, proiecte de cercetare ale reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice, în cadrul 

cărora să se ia în discuţie la modul cel mai serios procesul de recenzare sau expertiză. Instrumentul 

Bibliometric Naţional propune căi de îmbunătăţire a acestui proces, care ar putea fi doar una din pârghiile 

capabile să ofere procesului respectiv statutul academic necesar. 
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4. CITATUL ŞTIINŢIFIC, CITAREA ŞI PLAGIATUL  

 

În acest compartiment sunt luate în discuţie unele similitudini şi diferenţe dintre cele trei concepte 

interdisciplinare: intertext, citat (ştiinţific şi al literaturii) şi plagiat (copiat). Globalizarea ştiinţei, 

Internetul şi plagiarismul, necesitatea creării unui instrument eficient de identificare a plagiatului – iată 

doar câteva din aspectele care suscită numeroase discuţii în cercurile ştiinţifice.  

În procesul de globalizare a ştiinţei cercetătorii se confruntă cu numeroase probleme de ordin 

teoretic, aplicativ, didactic sau etic. Una din problemele majore în scientometrie o constituie evaluarea 

cantitativă şi mai ales evaluarea calitativă a ştiinţei. În căutarea unui instrument adecvat de măsurare a 

ştiinţei, numeroşi specialişti din lumea întreagă se pronunţă pro sau contra creării unor instrumente 

capabile să măsoare producţia ştiinţifică în contextul globalizării ştiinţei (Canţer, V. et al.). Şi pentru că 

schimbările în sfera ştiinţei şi tehnologiilor se produc cu o viteză greu de imaginat, aşa cum constată cu o 

oarecare doză de umor un reputat specialist în scientică şi bibliometrie – Tibor Braun – „Datorită faptului 

că viteza menţionată nu este greu de prevăzut, oricum, aproximativ la ora 7, pe data de 16 iulie 2018, nu 

va scăpa nimic de pe globul nostru de la globalizare. Totul fiind globalizat în jur, va mai rămâne doar un 

pas de făcut, acesta fiind globalizarea globalizării” (Braun, p. 36).  

Pentru spaţiul Republicii Moldova (care, oricum, se află în spaţiul Uniunii Europene şi, prin 

urmare, face parte (să sperăm că într-un viitor nu prea îndepărtat va face parte şi de facto) din una din cele 

trei mari puteri (SUA, Japonia şi UE) – care „mişcă ştiinţa înainte”, problema s-a pus într-un mod tranşant 

în mod special după adoptarea „Codului cu privire la ştiinţă şi inovare”. Pentru ca ştiinţa în spaţiul RM să 

nu rămână una de importanţă locală, ca aceasta să se regăsească în contextul nu doar european, ci să tindă 

tot mai mult spre extindere globală, e nevoie de crearea unui sistem bibliometric electronic de măsurat 

rezultatele ştiinţifice, care să fie performant, deschis, flexibil, scalabil, suficient de tolerant la defecţiuni şi 

cu o bună conectivitate între utilizatori şi resurse (a se vedea, în acest sens, Cojocaru, I. et al.). Acesta va 

contribui la creşterea calităţii cercetărilor printr-un acces mai bun al cercetătorilor la informaţie, prin 

verificarea unor standarde de publicare, recenzare etc. Un asemenea instrument poate fi utilizat, între alte 

funcţii, şi la identificarea cazurilor de plagiat, care nu sunt deloc o excepţie nici în mediul academic. 

Copiatul a reprezentat dintotdeauna o problemă spinoasă atât în învăţământ, cât şi în cercetare. Într-o 

epocă care debordează de informaţie oferită prioritar prin intermediul Internetului, importanţa regulilor 

elementare de citare a rămas aceeaşi. “Atenţie, ghilimelele se deschid şi ... se închid!” ar trebui să fie 

regula de bază în textul ştiinţific. Citatul ştiinţific însă diferă de citatul literar, altfel spus, cel utilizat în 

literatura artistică, ambele constituind forme distincte de intertextualitate. Internetul a favorizat 

dezvoltarea plagiatului, dar tot el ne pune la îndemână mijlocul prin care acesta să fie depistat. 

O distincţie importantă se cere a se face între domeniul ştiinţelor exacte (reale, ale pământului) şi 

ştiinţele umaniste (umanioarele, ale omului). Se va reţine, în acest context, că „umanioare” este numită 
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totalitatea studiilor clasice considerate ca bază a culturii unui om. Reputatul lingvist Eugeniu Coşeriu 

afirma că: „Limbajul, arta, religia şi mitul, ştiinţa şi filosofia – sunt forme a ceea ce numim cultură, în 

măsura în care aceste forme sunt realizate în istorie, ca produse ale activităţii creatoare a omului. 

Activitatea creatoare ea însăşi este o activitate liberă, în sensul tot filosofic al cuvântului liber, adică o 

activitate al cărei obiect este infinit” (Coşeriu, E., p. 173). „Toate lucrurile omenirii, şi toţi gânditorii 

omenirii, şi toţi poeţii omenirii, şi toţi oamenii de ştiinţă ai omenirii sunt şi ai noştri într-un fel, chiar mai 

ai noştri decât cei ai noştri în particular, tocmai fiindcă sunt şi ai altora; cu ei ne lărgim orizontul istoric, 

ieşind dintr-o mărginire, dintr-un orizont cultural închis; nu ne confundăm, ci ne unim cu toată omenirea” 

(idem, p. 176). Aşadar, ştiinţa cu cât este mai universală, cu atât este mai a noastră. 

Mediul online a generat un neologism care denumeşte foarte bine o regulă fundamentală a citării 

pe Internet sau pe net – netiquetă (a se vedea: Copiatul... sursă online). Că toată lumea a devenit 

dependentă de informaţia oferită de Internet (dar care nu întotdeauna este şi corectă) ne-o demonstrează şi 

faptul divers când ziare din întreaga lume au preluat citate false de pe Wikipedia. În sfera cercetării şi 

inovării oamenii de ştiinţă se disting prin cea mai diversă pregătire profesională (marcată prin grade 

ştiinţifice), la fel ca şi producţia finită materializată inclusiv sub formă de text ştiinţific (teză, 

monografie, articole ştiinţifice etc.) – altfel spus, publicaţie ştiinţifică. Citatul ştiinţific la care se recurge 

în permanenţă este una din pârghiile fundamentale ale unui studiu elaborat prin referire permanentă la alte  

studii.  

Specialişti notorii ai momentului consideră că orice text reprezintă un intertext (Barthes, R., p. 

55). Mai nou, problematica intertextului şi a intertextualităţii, considerată obiectul de studiu al ştiinţelor 

socioumane, este la fel de importantă şi pentru ştiinţele care ţin de domeniul tehnologiilor informaţionale 

şi comunicaţiilor (TIC), datorită dezvoltării furtunoase a Internetului. Vom reţine doar că interferenţa 

celor două noţiuni – intertextulitate şi plagiat – a generat discuţii aprinse inclusiv în rândul specialiştilor, 

al criticilor literari, aceştia neezitând să califice anumite specii literare că s-ar afla la limita dintre plagiat 

şi originalitate (parodia, pastişa, palimpsestul, aluzia, citatul, referinţa, mottoul etc.). În domeniul 

filologic, problema rămâne deschisă discuţiilor. În alte domenii, mai cu seamă al ştiinţelor reale, acest 

aspect este mult mai tranşant, inclusiv sub raportul evaluării (a se vedea, bunăoară, Ungurenaşu, C.: „Spre 

deosebire de ştiinţele experimentale, caracterizate prin sinergism (rezultatele unui experiment trebuie să 

conţină o valoare adăugată, care să fie folosită în alte experimente), studiile umaniste sunt opere de autor, 

citabile, dar rareori pretate la dezvoltare de către alţi cercetători ai domeniului. Spre deosebire de 

cercetarea fundamentală din ştiinţele naturii, care se bazează pe „informaţia secundară” acumulată în 

literatura unui domeniu, cercetarea din disciplinele umaniste lucrează cu surse primare de informare 

(arhive, opere literare sau artistice etc.). În disciplinele umaniste, produsul cercetării este mai puţin 

susceptibil la uzura morală a rezultatelor teoretice sau experimentale din ştiinţele exacte, solicită un timp 

http://www.gandul.info/lumea/experiment-reusit-ziare-din-toata-lumea-au-preluat-citate-false-de-pe-wikipedia.html?3929;4318432
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mai mare de elaborare (uneori ani) şi – mult mai frecvent decât în ştiinţele experimentale – se 

concretizează sub formă de volum”. 

Una din formele intertextualităţii se consideră a fi citatul, de care vorbeam mai sus. Aceste forme 

de „trimitere la alte texte” se fac deliberat, în cunoştinţă de cauză, în scopuri de cercetare (în cazul 

ştiinţei) sau estetice (în cazul literaturii artistice). „Înrudit” cu acestea, plagiatul însă înseamnă furt 

(integral sau parţial), fraudă, ascundere de texte utilizate ca surse de inspiraţie, de deyvoltare sau de 

contestare a ideilor, fie că se referă la o operă literară, artistică sau ştiinţifică semnată de altcineva, dar 

prezentată drept creaţie personală.  

Astăzi, în condiţiile globalizării informaţiei, odată cu postarea textelor de autor pe internet, care 

permit transparenţa cercetării, datorită dezvoltării tehnologiilor informaţionale, identificarea plagiatului 

este posibilă rapid. Dacă în sistemul învăţământului de toate gradele problema copiatului (care este şi ea o 

formă de plagiat) a devenit una din cele mai durute (a se accesa, de exemplu, site-urile, recomandate de 

(Morel, P.), în sfera cercetării şi inovării problema în cauză se află sub control, în acest scop existând 

anumite mecanisme, care, teoretic, sunt menite să supravegheze situaţia. Cu toate acestea, cazurile de 

plagiat nu sunt o raritate, multe dintre ele nu au fost şi nu vor fi descoperite niciodată. Deşi plagiatul este 

uşor de identificat, procedura se practică de la caz la caz. La ora actuală în republică un există un sistem 

elaborat care ar avea în obiectiv şi asemenea preocupări, care nu sunt deloc de neglijat în sfera ştiinţei şi 

inovării (anumite încercări s-au făcut la ASEM). Un instrument care ar putea în viitor include, pe lângă 

multiple alte utilizări, şi verificarea plagiatului, este Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) – o 

platformă pentru crearea depozitului de publicaţii ştiinţifice ale cercetătorilor din RM. Instrumentul 

Bibliometric Naţional poate genera automat numărul de publicaţii într-un interval de timp la nivel 

naţional, pe domenii şi organizaţii ştiinţifice, al oricărui cercetător ştiinţific, numărul de publicaţii cu 

coautori din străinătate, la fel pentru diferite entităţi, numărul de citări şi alţi indicatori.  

După o anumită perioadă de timp, după ce în IBN vor fi incluse şi publicaţiile de peste hotare, cel 

mai aşteptat rezultat final al acestui proiect de monitorizare a producţiei ştiinţifice ar trebui să rezide în 

eficientizarea utilizării resurselor umane şi materiale în procesul de management al sistemului naţional al 

ştiinţei şi inovării. Spre exemplu, vor fi economisite timpul şi resursele pentru alcătuirea listei 

publicaţiilor ştiinţifice anuale, pentru calcularea indicatorilor sintetici ce ţin de programele de stat din 

sfera ştiinţei şi inovării etc., toate acestea putând fi generate de programul elaborat. În fine, un asemenea 

instrument va permite, pe lângă evaluarea cantitativă a producţiei ştiinţifice propriu-zise, efectuarea 

automată, probată cu înregistrări actualizate în permanenţă, a mai multor topuri, cum ar fi: Topul 

cercetătorilor pe domenii; Topul monografiilor, articolelor, publicaţiilor; Topul revistelor; Topul citărilor, 

referinţelor; Topul subiectelor, descoperirilor; Topul accesărilor unui anumit subiect pe Google, Yandex, 

ScienceDirect etc.  
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Într-un viitor Cod de etică al cercetătorului, similar codurilor de etică profesională ale comunităţii 

ştiinţifice din unele ţări avansate, de exemplu, American Physical Society, American Mathematical 

Society, Regulile polemicii civilizate elaborate la Oxford în 1890, Bunele maniere în ştiinţă: codul etic al 

Academiei poloneze de ştiinţă (v., de exemplu, informaţia din (Frangopol, Petre T.), îşi găsesc locul şi 

noţiunile de citat şi plagiat. 

Modalitatea de identificare a plagiatului în lucrarea ştiinţifică care va fi înregistrată în IBN ar 

putea constitui subiectul unui alt proiect de cercetare. În acest scop vor trebui instruite echipe de 

specialişti care să poată depista aceste încălcări ale eticii profesionale, pe de o parte –  specialişti cu un 

anumit profil, pe de alta – buni cunoscători ai tehnologiilor informaţionale. Aceste operaţii ar trebui să 

contribuie la sporirea calităţii producţiei ştiinţifice, dar şi la o mai bună evaluare a acesteia.  

 

5. INDICATORII BIBLIOMETRICI 

 

Analiza experienţei internaţionale a arătat următoarele componente fundamentale ale instrumentelor 

bibliometrice: 

1. Unităţile analizei bibliometrice: cărţile, monografiile, rapoartele, tezele, articolele din reviste şi 

alte publicaţii periodice.  

2. Unitatea de bază în analizele bibliometrice: articolul din reviste ştiinţifice recenzate.  

3. Elementele analizei bibliometrice: articolele, autorii, referinţele şi citările. 

4. Indicatori bibliometrici simpli: numărul de articole, numărul de autori, numărul de citări. 

5. Indicatori bibliometrici complecşi: indexul de citări, factorul de impact, indexul Hirsch ş.a. 

Indicatorii bibliometrici reprezintă rezultatul prelucrării descrierii bibliografice a publicaţiilor şi a 

listei literaturii din acestea. Cei mai simpli sunt:  

1. numărul de publicaţii,  

2. numărul de autori,  

3. numărul de citări.  

Indicatorii complecşi se obţin ca funcţii statistice ale elementelor şi unităţilor bibliometrice. 

Indexul de citări este cel mai utilizat indicator şi reprezintă totalitatea citărilor unui articol într-un 

interval de timp. 

Factorul de impact este un indice care încearcă să aproximeze valoarea publicaţiilor ştiinţifice şi să 

ajute la compararea acestora. Factorul de impact este calculat ca fiind egal cu numărul de citări al 

articolului împărţit la numărul de articole citabile, pe o perioadă de timp (el este calculat de către 

compania Thompson). Se consideră că cu cât o revistă este mai prestigioasă sau mai importantă într-un 

domeniu al ştiinţei, cu atât mai mult ea va fi folosită şi citată şi va avea un factor de impact mai ridicat.  
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Indexul Hirsch (sau h-index) caracterizează performanţa ştiinţifică a unui cercetător. Un cercetător 

are indicele h, daca h articole ştiinţifice din numărul total de articole publicate de el au fiecare dintre ele, 

cel puţin un număr h de citări. Acest indice (calculate de către Scopus) are calitatea de a evidenţia 

cercetătorii care au adus o contribuţie semnificativă în domeniul lor de activitate, dar nu au câştigat 

reputaţia pe care o merită din partea comunităţii ştiinţifice. 

Utili s-au dovedit şi indicatorii privind colaborarea la nivel naţional şi internaţional, în baza analizei 

listelor coautorilor articolelor. 

Indicatorii cei mai utili pentru scopurile IBN la etapa actuală sunt: numărul total de articole ]n 

reviste recenzate din RM şi numărul de articole scrise în colaborare cu autori de peste hotare, repartizate 

după: 

- revistele în care apar; 

- domeniile ştiinţifice în care sunt publicate; 

- instituţiile pe care le reprezintă autorii; 

- proiectele în cadrul cărora au fost elaborate (dacă această informaţie figurează).  

Lista indicatorilor propuşi este dată în Anexa 1. La o etapă ulterioară ar putea fi utilizate numărul de 

citări şi alţi indicatori mai complecşi, obţinuţi ca funcţii statistice ale elementelor şi unităţilor 

bibliometrice. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, indicatorii bibliometrici s-au diversificat, o parte 

dintre aceştia putând fi generaţi în mod automat, mult mai rapid şi mai exact. La ora actuală se discută tot 

mai mult despre indicatori webometrici ai ştiinţei (sau scientowebometrici), pe care nu i-am luat în 

discuţie în respectiva cercetare, acest aspect putând constitui obiectul de studiu al unui proiect viitor. 
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6. PROIECTAREA INSTRUMENTULUI BIBLIOMETRIC NAŢIONAL 

6.1. Analiza site-urilor revistelor ştiinţifice din Republica Moldova 

În scopul creării unui instrument eficient până la etapa de programare au fost efectuate activităţi de 

analiză şi proiectare a diferitor elemente ale sistemului, unele dintre care le menţionăm în continuare. 

Analiza efectuată a vizat, în primul rând, compatibilitatea între starea actuală a site-urilor revistelor şi 

Instrumentul Bibliometric proiectat, precum şi evidenţierea necesităţilor pentru integrarea revistelor în 

IBN. Analiza a inclus studierea prezenţei pe site-uri a datelor despre revistă (anul fondării, profil, 

categorie, ISSN, limba de publicare, frecvenţa apariţiei, fondatorul, redactorul-şef (date de contact), 

colegiul de redacţie, adresa, editura, tipografia, formatul revistei, tirajul, prezenţa în baze de date 

internaţionale), a descrierii procesului de publicare şi recenzare a revistei, a existenţei elementelor 

bibliografice separate pentru articole (denumire, autor, afiliere, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografie  - 

separat, posibilităţi de căutare, fişier). Principalele concluzii ale studiului sunt următoarele: 

  Nici un site de revistă nu conţine toate elementele bibliografice care sunt necesare pentru 

funcţionarea fără probleme a IBN, printr-un număr mai mare caracterizându-se site-urile revistelor mai 

bine cotate; 

  Majoritatea paginilor web în care sunt plasate date despre reviste reprezintă rubrici ale unor site-

uri oficiale ale instituţiilor care le editează, deseori ocupând rubrica „Publicaţii ştiinţifice” împreună cu 

alte reviste; 

  Puţine site-uri au descriere separată a elementelor bibliografice ale articolelor, majoritatea sau nu 

prezintă deloc, sau prezintă în întregime articolele/ numerele revistei; 

  Doar un singur site are rubrici separate pentru autori şi recenzenţi, intrarea la care se face în urma 

înregistrării, puţine site-uri de revistă oferă posibilitatea de căutare prin materialele publicate; 

  Unele reviste şi-au creat pagini web doar pentru procesul de evaluare (adesea fără o structură, ci 

doar plasând numerele în .pdf), iar apoi nu le-au mai actualizat; 

  O promovare tipică pe net a revistelor din Republica Moldova este plasarea pe site-ul instituţiei 

fondatoare a cerinţelor de publicare în revistă şi a numerelor integrale ale revistei în format .pdf; 

  Unificarea modalităţilor de prezentare a articolelor în revistele ştiinţifice poate fi făcută numai 

printr-o directivă de la organele administrative. 

  Reieşind din starea actuală a site-urilor revistelor şi cerinţele pentru funcţionarea efectivă a IBN, 

vor fi necesare îmbunătăţiri substanţiale în ceea ce priveşte structura şi modul de funcţionare a paginilor 

web ale revistelor. În acest scop, propunem un model de e-articol ştiinţific (Anexa 2), precum şi un model 

de e-revistă ştiinţifică (Anexa 3). 

Rezultatele analizei site-urilor revistelor ştiinţifice din RM sunt prezentate în Anexa 4.  
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6.2. Ciclul de viaţă al articolelor publicate în reviste ştiinţifice înregistrate în IBN  

Editorul (Colegiul de redacţie): 

a) Recepţionează articolul (secretarul responsabil); 

b) Examinează dacă: 

- lucrarea se încadrează în profilurile revistei; 

- corespunde cerinţelor tehnice elaborate de revistă (secretarul responsabil); 

c) Stabileşte compartimentul din cadrul revistei în care poate fi publicat; 

d) Selectează din propria listă (baza de date) experţii la specialitatea dată (de obicei 2) care vor 

recenza lucrarea - declanşează astfel procedura de evaluare colegială („peer review”) (a se vedea Manual 

de autorat ştiinţific); 

e) Verifică prezenţa/lipsa datelor despre autor şi instituţia afiliată în fişierul ce conţine lucrarea 

înaintată şi expediază lucrarea spre recenzare specialiştilor selectaţi (secretarul responsabil). 

Recenzentul /Expertul/Evaluatorul: 

a) Primeşte lucrarea; 

b) Examinează dacă: 

- nu este în conflict de interese cu autorii lucrării (în cazul recenzării deschise sau a celei mascate a 

evaluatorului); 

- lucrarea este la specialitatea lui sau el deţine competenţele necesare pentru evaluarea lucrării; 

c) Analizează şi recenzează lucrarea conform criteriilor de evaluare a articolelor, adoptate de revista 

respectivă; 

d) Elaborează recomandări editorului (eventual în funcţie de punctaj), care se rezumă la 1) 

publicarea articolului; 2) publicarea după revizuire şi modificări; 3) respingerea articolului; toate cu 

argumentările clar formulate; 

e) Elaborează recomandări autorilor: 1) de revizuire şi modificare a articolului (dacă articolul poate 

fi publicat după introducerea modificărilor) sau 2) de literatură, date suplimentare etc.; ambele cu 

argumentările clar formulate; 

f) Expediază recenzia/avizul colegiului de redacţie, care include recomandări editorului şi autorilor. 

Editorul: 

a) Primeşte recenziile (secretarul responsabil); 

b) Analizează recenziile primite şi ia decizia despre includerea articolului în revistă: 

- aprobă includerea articolului în următorul număr al revistei în care există spaţiu la compartimentul 

respectiv şi înştiinţează autorul; 

- propune autorilor modificarea articolului în conformitate cu recomandările recenzenţilor; 

- respinge publicarea articolului; 
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c) Verifică prezenţa/lipsa datelor despre recenzenţi în fişierul ce conţine recenziile şi expediază 

autorului recenziile, însoţite de decizia editorului (secretarul responsabil). 

În cazul modificării articolului, Editorul: 

a) Primeşte articolul modificat (secretarul responsabil); 

a) Verifică înlăturarea deficienţelor expuse de recenzenţi; 

b) Ia decizia despre includerea articolului în revistă şi înştiinţează despre aceasta autorii. 

După aprobarea articolelor, Editorul: 

a) Înregistrează articolele aprobate (secretarul responsabil); 

b) Efectuează redactarea materialelor (secretarul responsabil); 

c) Aprobă structura şi conţinutul numărului ordinar (curent) al revistei; 

d) Transmite materialele cu număr ordinar la tipografie (secretarul responsabil); 

e) Înregistrează numărul ordinar al revistei (secretarul responsabil). 

Notă: secretarul responsabil răspunde de funcţiile la care este indicat în paranteze, iar redactorul-şef 

este responsabil de celelalte. 

Responsabilităţile recenzentului: 

- să evite orice conflict de interese (ex., relaţii personale sau profesionale strânse); 

- să accepte numai lucrările din domeniul său de competenţă; 

- să accepte doar lucrările pe care le-ar putea evalua la timp şi să nu întârzie transmiterea 

recenziilor; 

- să păstreze confidenţialitatea despre existenţa şi conţinutul lucrării; 

- să adopte o abordare onestă, critică a lucrării; să nu orienteze cercetarea spre probleme interesante 

pentru el; 

- să nu participe la plagiat, adică să nu utilizeze datele şi conceptele noi în activităţile proprii până la 

publicarea lucrării; 

- să evalueze doar ceea ce autorii includ în lucrare; 

- să redacteze recenzia într-o manieră colegială, constructivă, cu sugestii potrivite pentru 

îmbunătăţirea cercetărilor; 

- să argumenteze recomandarea către editor privind publicarea articolului; 

- să explice clar în comentariul pentru autor deficienţele lucrării; 

- să raporteze editorului cazurile suspecte de plagiat, fraude sau alte probleme etice din lucrare; 

- să furnizeze comentarii suplimentare la lucrare la cererea editorului. 

Responsabilităţile editorului: 

- să elaboreze politica editorială a revistei (compartimente ale revistei, priorităţi în publicare, 

numărul de recenzenţi la un articol); 

- să stabilească cerinţele pentru autorii care doresc să publice; 
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- să trateze lucrarea primită şi corespondenţa cu autorul şi recenzentul ca fiind confidenţială; 

- să verifice corespunderea lucrării primite cerinţelor tehnice; 

- să stabilească compartimentul revistei la care se referă; 

- să respecte termenele prevăzute după primirea lucrării de la autor; 

- să selecteze recenzenţii din domeniul la care se referă lucrarea, ţinând seama de competenţa şi 

reputaţia ştiinţifică a acestora, şi să le trimită lucrarea pentru recenzare;  

- să colaboreze strâns cu autorul şi recenzentul pentru asigurarea calităţii şi consistenţei lucrărilor; 

- în cazul prezentării unei recenzii pozitive şi a unei recenzii negative să apeleze la un al 3 

recenzent; 

- să publice articolele acceptate în ordinea recepţionării articolelor pentru fiecare compartiment al 

revistei; 

- să ia decizia finală privind publicarea articolului; 

- să înregistreze numerele revistei după apariţia lor; 

- să aducă la cunoştinţa managerului IBN toate modificările produse la nivel de revistă (schimbarea 

componenţei Colegiului de redacţie, schimbarea denumirii revistei, a periodicităţii, a fondatorilor etc.). 

Particularităţile procesului de recenzare a articolelor  

Au fost analizate criteriile pentru recenzarea articolelor ştiinţifice utilizate de către diferite reviste 

sau descrise în literatura de specialitate. Se propun 3 variante de fişe de recenzare (Anexa 5). 

Pentru ca tot procesul de recenzare a articolelor ştiinţifice să aibă un caracter unitar, criteriile şi 

formularele referenţilor trebuie să fie corelate cu: 

- toate etapele de recenzare; 

- verificările cererilor primite pe care le face colegiul de redacţie înainte de a trimite la recenzare; 

- modul de selectare a recenzorilor şi cum e interacţiunea între colegii de redacţie şi recenzenţii; 

- informaţia pe care o prezintă recenzenţii, inclusiv calificativele; 

- termenele; 

- drepturile şi obligaţiile autorilor şi recenzenţilor ş.a. elemente ale procesului de publicare a 

articolelor în reviste. 

Astfel, pentru a fi corelate, este necesar ca toate aceste aspecte, adică elementul „recenzare”, altfel 

spus - evaluare colegială - din ciclul de viaţă a articolelor să fie fixate într-un document (regulament, 

instrucţiuni, recomandări ori altfel numit). 

 

6.3. Cerinţe faţă de publicaţiile periodice şi articolele înregistrate în IBN 

Sistemul este bazat pe trei forme de înregistrare: 

1. Forma de înregistrare a publicaţiei periodice. 
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2. Forma de înregistrare a numărului publicaţiei periodice. 

3. Forma de înregistrare a articolului publicat în publicaţiile periodice. 

Câmpurile stabilite în aceste trei forme stau la baza creării mecanismului de căutare şi la baza 

statisticii bibliometrice. 

Forma de înregistrare a publicaţiei periodice 

Forma de înregistrare a publicaţiilor periodice include următoarele câmpuri: 

1. Titlul revistei – titlul publicaţiei periodice. 

2. Domeniul – se indică domeniile ştiinţifice conform nomenclatorului. 

3. Categoria – A, B, C şi neacreditate (în caz ca se includ şi revistele care nu au fost acreditate) – 

conform regulamentului  CNAA.  

4. Profilurile publicaţiei – periodice se enumeră profilurile la care se publică anual un număr 

suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică. 

5. Fondatori – Persoana/Organizatia/Instituţia/care a/au fondat revista. 

6. Anul fondării revistei. 

7. Ţara parteneră la editarea revistei (în caz că există). 

8. Tipografie – tipografia unde s-a tipărit revista. 

9. Editura – întreprinderea editorială sau editorial-poligrafică unde a fost editată revista. 

10. Format – dimensiunile zaţului pe o pagină (60x90, 70x90,...). 

11. Codul ISSN şi Tipul codului – indice ISSN (International Standard Serial Number)  

12. Instituţia care a înregistrat revista 

13. Data înregistrării 

14. Tirajul revistei – totalitatea exemplarelor unei lucrări tipărite deodată cu una sau mai multe 

forme de tipar identice. 

15. Limba de publicare – se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai 

multe limbi – se indică proporţia fiecăreia. 

16. Informaţii despre reviste – informaţii suplimentare despre revistă.  

17. Frecvenţa apariţiei – se indică frecvenţa cu care apare publicaţia – lunară, trimestrială, bianuală 

etc. şi respectarea acesteia în ultimii 5 ani. 

18. Site-ul revistei  

19. E-mail – adresa de e-mail pentru corespondenţă. 

20. Telefon de contact al persoanei responsabile (secretar de redacţie, redactor-şef) 

21. Prezenţa în baze de date internaţionale – se indică bazele de date importante în care revista a 

fost inclusă în ultimii 5 ani – Thompson ISI, Inspec, Compendex, Viniti, Geobase, Medline etc. şi 

perioada includerii; se ataşează o dovadă privind includerea. 
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22. Prezenţa în cataloage internaţionale centralizatoare de rezultate pe domeniu – se indică 

cataloage importante în care revista a fost inclusă în ultimii 5 ani – Chemical Abstracts, Biological 

Abstracts, Physics Abstracts, Mathematical Reviews, CAB Abstracts etc. şi perioada includerii; se 

ataşează o dovadă de includere. 

23. Vânzarea revistei în străinătate – se enumeră instituţiile din străinătate beneficiare şi se 

ataşează o dovadă – abonament, comandă etc.  

24. Schimb de publicaţii ştiinţifice cu reviste de peste hotare – se enumeră publicaţiile străine 

primite prin schimb, evidenţiindu-se cele din lista Thompson-ISI, şi se ataşează o dovadă-confirmare de 

la instituţia care primeşte revista, certificat de la bibliotecă etc.  

25. Transmiterea revistei în biblioteci de peste hotare – se enumeră bibliotecile la care se 

transmite şi se ataşează o dovadă – certificat de la bibliotecă etc. 

Forma de înregistrare a unui număr al publicaţiei periodice 

După înregistrarea publicaţiilor periodice se introduc rând pe rând fiecare număr al acesteia. Forma 

de înregistrare a unui număr de revistă (publicaţie periodică) include următoarele câmpuri: 

1. Data publicării – data publicării numărului revistei (online);  

2. Numărul de pagini – numărul de pagini al revistei; 

3. Volum – volumul sau tomul revistei, se introduce în caz dacă există; 

4. Ediţie – ediţia numărului revistei, se introduce în caz dacă există; 

5. Numărul revistei – se indică anul, numărul revistei (între paranteze numărul total al revistei); 

6. Fişierul revistei – se ataşează revista în format .pdf (în caz că politica editorială a revistei 

permite acest lucru). 

Forma de înregistrare a articolului în publicaţiile periodice 

Un articol ştiinţific în format electronic trebuie să respecte următoarele cerinţe de formă: 

1. Titlul articolului – titlul articolului trebuie să rezume cât mai exact şi adecvat conţinutul 

articolului. Nu se recomandă titluri prea generale. 

2. Autorii articolului – sunt indicate numele şi prenumele persoanei care a elaborat şi a semnat 

articolul ştiinţific. 

3. Afilierea (denumirea instituţiei) – se indică denumirea instituţiei în care semnatarul articolului 

activează si, prin urmare, pe care o reprezintă. 

4. Domeniul ştiinţific şi subdomeniul –  se indică domeniul ştiinţific în care se încadrează 

cercetarea sau aspectul de cercetare descris în articolul ştiinţific. 

5. Rezumatul articolului – rezumatul cuprinde obiectivele şi contribuţiile autorului la tema 

cercetată. Se prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 de cuvinte). Se menţioneaza domeniul 

ştiinţific în care se încadreaza articolul, provocările ştiinţifice la care acesta propune soluţii şi rezultatele 

importante obţinute împreună cu implicaţiile aferente. Are în principal două scopuri: de a sublinia 
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relevanţa, originalitatea şi calitatea cercetării, respectiv de a sugera lectorului dacă lucrarea îl interesează 

sau nu, în continuare. Nu se recomandă utilizarea citărilor bibliografice în cadrul acestui paragraf. 

6. Cuvinte-cheie – sunt enumerate principalele 5-7 cuvinte-cheie reprezentative pentru conţinutul 

articolului, consacrate domeniului ştiinţific în care se înscrie lucrarea. Este recomandabil să se înceapă cu 

cuvintele-cheie având un grad mai mare de generalitate, continuându-se cu concepte mai particulare. Se 

practică, de asemenea aranjarea în ordine alfabetică a cuvintelor-cheie. 

7. Referinţe bibliografice – cuprinde doar sursele citate în text şi trebuie reproduse în ordinea 

apariţiei în articol. Există însă şi alte modalităţi - în ordine alfabetică, în ordinea anilor etc. Acestea 

trebuie să fie relevante, recente şi, de recomandat, apartinând fluxului principal de publicaţii, pentru a fi 

consultabile de către orice alt cercetător.  

8. Fişierul articolului – se ataşează textul articolului în format .pdf (în caz că politica editorială a 

revistei permite acest lucru). 

Se va reţine că această modalitate de evaluare/recenzare colegială se practică la toate revistele 

ştiinţifice din lume. De asemenea, fiecare revistă ştiinţifică propune autorilor o INSTRUCŢIUNE de 

publicare, prin care îi înştiinţrează cu privire la condiţiile publicării, respectiv evaluării. De multe ori, 

aceste instrucţiuni sunt concepute diferit, ceea ce pune în dificultate echipa de manageri a IBN, care nu 

poate gestiona această activitate, nefiind obligaţia ei. 

 



 54  

7. DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA IBN 

Elaborarea bazei de date şi a nucleului Instrumentului Bibliometric Naţional a constituit o etapă 

importantă în dezvoltarea instrumentului. Ea s-a bazat pe documentaţia specificaţiilor cerinţelor 

„Instrumentului Bibliometric Naţional” în care sunt descrise perspectivele şi caracteristicile produsului 

informatic, clasele de utilizatori pe roluri, mediul de operare: partea client şi server, constrângerile de 

design şi implementare, un compartiment separat fiind dedicat mecanismelor de căutare, statistici 

bibliometrice, precum şi cerinţele interfeţelor externe şi alte cerinţe nonfuncţionale. Odată cu realizarea  

componentelor  sistemului, la necesitate s-a actualizeazat şi documentaţia tehnică. În baza modelului 

„Planul de testare” al software s-a elaborat planul de testare pentru fiecare modul în parte, precum şi pentru 

sistem în ansamblu. Documentele date sunt utilizate de către persoanele care efectuează testarea la erori şi 

funcţionalităţile modulelor IBN. 

Au fost stabilite elementele bibliografice ale articolelor care vor fi făcute publice online şi condiţiile 

de plasare a acestora: denumirea articolului, autorul (nume, prenume, grad ştiinţific şi ştiinţifico-didactic), 

instituţia autorului (locul de muncă sau unde a fost executată), domeniul, subdomeniul ştiinţific, limba de 

publicare a articolului, numărul revistei şi paginile articolului, cuvinte-cheie, rezumat, bibliografie, textul 

integral al articolului (Anexa 6). 

În baza specificaţiilor cerinţelor IBN, a fost proiectată interfaţa web a sistemului  informatic 

utilizând instrumentul AXURE, pagina principală şi paginile secundare. Pagina principală a IBN conţine 

următoarele compartimente (fig. 11):  

 

Fig. 11. Pagina principală a Instrumentului Bibliometric Naţional (IBN) 
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- Autentificare; 

- Reviste ştiinţifice,  

- Autori,  

- Statistici,  

- Ajutor,  

- Contacte; 

- Limbi;  

- Top autori. 

Au fost elaborate diagramele de consecutivitate a acţiunilor pentru integritatea revistei, adăugarea 

unui număr nou al revistei, adăugarea unui articol în IBN, aprobarea datelor recepţionate de către 

specialistul IBN. 

Baza de date a IBN (Anexa 7) conţine 16 tabele: tabelul revistelor ştiinţifice, tabelul ??domeniilor 

ştiinţifice, articole, ISSN etc., precum şi tabelele bazei de date al sistemului informatic Expert online, 

pentru efectuarea schimbului de date între sisteme informatice în baza serviciilor web. Baza de date a fost 

implementată în MySQL. Frontendul este implementat în CMS Drupal. A fost elaborată diagrama UML 

pentru modelul bazei de date. 

Lucrările de proiectare a interfeţei web, a Bazei de date, precum şi dezvoltarea nemijlocită a 

sistemului informatic au fost realizate pe serverul de dezvoltare al IDSI.  

Au fost elaborate modulele „e-articol ştiinţific” şi „e-revistă ştiinţifică”, precum şi modulele 

„Autentificarea/autorizarea în IBN” şi „Noutăţi ale IBN”. Mecanismul IBN e construit astfel încât 

permite schimbul de date cu site-urile revistelor ştiinţifice, cu portalul www.asm.md, precum şi cu alte 

site-uri în baza serviciilor Web elaborate în CMS Drupal. Pentru site-urile elaborate în alte platforme, 

XML-urile pot fi parsate manual (sau cu ajutorul modulelor specifice platformei în care au fost elaborate), 

cunoscând standardul RSS.  

A fost implementat mecanismul „Autentificarea în IBN”, un mecanism de verificare a autenticităţii 

utilizatorului în sistem, însoţit şi de mecanismul de autorizare, care este responsabil pentru determinarea 

rolului utilizatorului în sistem. Mecanismul permite validarea utilizatorului de a executa operaţiuni în 

sistem. În cazul autentificării unui Specialist IBN sau a Web-masterului publicaţiei, modulul de 

autentificare prin intermediul interfeţei de administrare permite înregistrarea unei noi reviste în IBN; 

transmiterea unui număr al revistei ştiinţifice spre IBN; înregistrarea unui articol ştiinţific în IBN. 

La rubrica Statistica bibliometrică există un sistem care permite calcularea indicatorilor solicitaţi de 

utilizator (Anexa 7).  

În „Planul de tesatre” pentru Instrumentul Bibliometric Naţional au fost descrise procesele, fluxurile 

de lucru şi metodologiile utilizate pentru planificarea, organizarea, executarea şi gestionarea procesului de 

testare a  IBN.  

http://www.asm.md/
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A fost perfecţionată baza de date IBN pentru a fi posibilă stocarea atât a articolelor ştiinţifice, cât şi 

a referinţelor bibliografice din cadrul acestora, pentru o analiză ulterioară mai avansată a indicatorilor 

bibliometrici.  

Pentru a facilita interoperabilitatea şi armonizarea sistemelor de informare ale cercetării naţionale şi 

a celor internaţionale, a fost cercetată experienţa internaţională privind utilizarea unor SI pentru 

gestionarea informaţiilor ştiinţifice. Ca rezultat, structura bazei de date a fost optimizată în conformitate 

cu standardul internaţional, recomandat de Comisia Europeană CERIF (Common European Research 

Information Format) – Formatul comun al informaţiilor din cercetarea europeană. Conformarea cu 

standardele internaţionale este o condiţie obligatorie pentru asigurarea schimbului automatizat de date  

atât la nivel naţional, cât şi internaţional.  

Pentru minimizarea timpului de gestiune a informaţiei privind revistele ştiinţifice şi publicaţiile 

cercetătorilor, precum şi pentru diseminarea online a informaţiilor privind noile articole publicate în 

domeniu sau apariţia unui nou număr de revistă, au fost propuse 2 web-servicii noi: a) web-serviciu de 

schimb de date cu portalul AŞM şi b) web-serviciu de schimb de date cu site-ul organizaţiei. Publicaţiile, 

odată înregistrate în baza de date a Instrumentului Bilbliometric Naţional prin intermediul acestor web-

servicii vor putea fi accesate atât de pe pagina oficială a organizaţiei, cât şi de pe portalul www.asm.md, 

în funcţie de drepturile de acces stabilite de comun acord între colegiul de redacţie şi autorul publicaţiei, 

sau în funcţie de politica editorială a fiecărei reviste ştiinţifice.  

Pentru implementarea cu succes a web-serviciilor din etapa proiectului au fost operate îmbunătăţiri 

ale prototipului site-ului unei organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării.  

Pentru dezvoltarea web-serviciului de schimb de date cu site-ul unei reviste ştiinţifice a fost actualizat 

site-ul revistei Akademos http://www.akademos.asm.md/ şi elaborat site-ul revistei „Buletinul AŞM. 

Ştiinţele vieţii” http://www.bsl.asm.md/, care servesc drept site-uri de implementare şi testare a serviciului. 

Au fost implementate mai multe web-servicii, precum şi operate unele modificări în modulele portalului 

http://www.asm.md/ şi ale site-ului http://www.idsi.md/, în calitate de site al unei organizaţii. Pentru 

dezvoltarea web-serviciilor va trebui luată în consideraţie platforma fiecărui site, care ulterior va face 

schimb automatizat de date cu IBN, precum şi versiunile acestor platforme. Prin urmare, au fost analizate 

versiunile tuturor site-urilor elaborate de IDSI pe parcursul ultimilor 3 ani şi au fost analizate soluţii pentru 

minimizarea cheltuielilor aferente implementării web-serviciilor pentru majoritatea versiunilor. Soluţia de 

web-servicii propusă în cadrul proiectului va minimiza esenţial timpul pentru managementul conţinutului 

site-urilor privind publicaţiile ştiinţifice, iar informaţiile afişate vor fi din prima sursă: colegiile de redacţie 

ale revistelor ştiinţifice. 

A fost proiectat mecanismul şi prototipul de înregistrare a articolelor ştiinţifice în sistemul 

informatic IBN (fig. 12). Acesta este însoţit de o structurare eficientă a metadatelor articolului, de 

exemplu: 

http://www.asm.md/
http://www.akademos.asm.md/
http://www.bsl.asm.md/
http://www.asm.md/
http://www.idsi.md/
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a) proiectul în cadrul căruia a fost scrisă lucrarea; 

b) divizarea referinţelor în interne (din cadrul IBN) şi externe; 

c) sincronizarea autorilor cu SI Expert online; 

d) sincronizarea proiectelor cu SI Expert online. 

 

Fig. 12. Forma de înregistrare a unui articol în IBN 

Au fost colectate variantele electronice a două reviste ştiinţifice naţionale: „Akademos” şi revista 

„Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii”, care apoi au fost pregătite (în baza unei proceduri) pentru a fi 

înregistrate în IBN, atât numărul revistei, cât şi fiecare articol în parte. Adiţional în baza de date a fost 

înregistrată toată informaţia care, ulterior, va fi utilizată drept sursă veridică pentru indicatorii biliometrici 

sau furnizare de date altor sisteme informatice în baza serviciilor web: site-ul revistei ştiinţifice, site-ul 

organizaţiei, site-ul cercetătorului.  
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Fig. 13. Forma de înregistrare a unei reviste în IBN 
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Fig. 14. Forma de înregistrare a unui număr de revistă în IBN 

 

În baza caietului de sarcini înaintat de către Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie a fost elaborat 

site-ul revistei „Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii” – site care interacţionează în baza serviciului Web 

„Articole” cu IBN. Toate articolele înregistrate în IBN sunt disponibile ambelor site-uri, inclusiv 

indicatorii bibliometrici ai revistei. A fost organizat un seminar de instruire pentru 6 persoane care au fost 

antrenate la prima etapă lucru cu IBN (web-master content management): înregistrarea revistelor 

ştiinţifice, a numerelor revistelor şi a articolelor. Personalul instruit a înregistrat peste 16 000 de articole 

în IBN. La etapa de înregistrare au fost identificate un set de divergenţe (formate diferite de publicare a 

articolelor în reviste etc., lipsa unor rubrici). Pentru următoarele planuri de acţiuni privind implementarea 

IBN la nivel naţional se prevede extinderea înregistrării articolelor şi din alte reviste decât cele incluse la 

prima etapă. Ulterior, se va elabora un set de Recomandări colegiilor de redacţie pentru a dispune de 

suficientă informaţie de obţinere a indicatorilor bibliometrici pentru fiecare revistă în parte, precum şi la 

nivel naţional.  

Conlucrarea cu beneficiarii unei reviste ştiinţifice şi elaborarea site-ului revistei „Buletinul AŞM. 

Ştiinţele vieţii” în corelare şi interacţiune cu Instrumentul Bibliometric Naţional ne-a permis să stabilim 

mai multe aspecte tehnice şi tehnologice privind interacţiunea în baza serviciilor web a unor sisteme 

informatice. Înregistrarea articolelor în IBN ne-a permis să identificăm unele probleme care pot fi evitate 

în conlucrarea cu colegiile de redacţie pentru implementarea la nivel naţional. Pentru evitarea dublării 
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autorilor, în cazul când un autor se publică în mai multe limbi, sau numele autorului în alte limbi este 

diferit de cel din buletinul de identitate vor fi necesare a fi operate unele acţiuni preventive. Odată cu 

acumularea informaţiei despre lucrările publicate de către cercetători, acceptarea tuturor colegiilor de 

redacţie de a înregistra articolele în IBN se va obţine o imagine de ansamblu a dinamicii activităţii de 

publicare în reviste ştiinţifice pe domenii, instituţii, reviste. Datele cumulate în IBN vor putea servi drept 

sursă de informare pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători, factorii de decizie, precum şi în 

calitate de informaţie care confirmă activitatea şi productivitatea cercetătorilor (publicarea în reviste 

ştiinţifice naţionale). Un produs al IBN va fi generarea automatizată a Registrului naţional al revistelor 

ştiinţifice de profil, care va permite accesul interactiv nu doar la denumirile revistelor, ci şi la textul 

propriu-zis al articolelor – informaţie care va fi disponibilă pentru evaluarea propunerilor de proiecte 

(evaluarea executanţilor) atât la etapa ante-proiect, cât şi la etapa post-proiect. 

În urma recomandărilor personalului antrenat la înregistrarea lucrărilor publicate în IBN au fost 

elaborare un şir de recomandări de îmbunătăţire a interfeţei pentru minimizarea timpului de înregistrare a 

articolelor. În baza recomandărilor au fost operate modificările necesare în sistemul informatic. După 

antrenarea mai multor persoane la înregistrarea articolelor, în baza propunerilor de îmbunătăţire va fi 

propusă o versiune îmbunătăţită a IBN. 

Dezvoltarea continuă a IBN va contribui ca acesta să devină mai funcţional, mai deschis comunităţii 

ştiinţifice şi mai util în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. 

Ca urmare a dezvoltării IBN, în calitate de sistem care va face schimb de date în baza serviciilor 

web cu Expert online, este aşteptată creşterea calităţii şi eficienţei evaluării şi utilizării lucrărilor 

ştiinţifice ale autorilor din Republica Moldova în scopul: 

a) satisfacerii necesităţilor informaţionale ale cercetătorilor ştiinţifici şi ale altor persoane şi instituţii 

preocupate de diferite aspecte ale publicării lucrărilor ştinţifice şi utilizării informaţiei bibliometrice;  

b) monitorizării şi luării deciziilor în sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. 

În calitate de subsistem al Sistemului Informatic „Potenţialul Ştiinţific al Republicii Moldova”, 

Instrumentului Bibliometric îi revine sarcina distinctă de reproducere şi depozitare în Baza Naţională de 

Date Bibliometrice Ştiinţifice a lucrărilor ştiinţifice publicate ale autorilor din Republica Moldova şi de 

oferire a posibilităţii de beneficiere de către utilizatori în regim interactiv în timp real de informaţia 

bibliometrică depozitată. 

Prin modifcarile prezentate în proiectarea website-ului „Instrumentul Bibliometric Naţional”, în 

cadrul proiectului ASM.MD, are tendinţa de a informa despre ultimele realizări din domeniul cercetării şi 

inovaţiilor din Republica Moldova. De asemenea, IBN încurajează pe cei mai activi cercetători plasând-i 

pe prima pagină, facând un top al lucrărilor, autorilor şi revistelor. 

Cunoştinţele acumulate ca rezultat al cercetărilor unor sisteme informatice care operează cu 

informaţii ştiinţifice, ale standardului internaţional, recomandat de Comisia Europeană, CERIF, precum şi 
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a tehnologiilor în baza cărora sunt dezvoltate aceste platforme, a permis echipei proiectului să analizeze 

conformarea Instrumentului Bibliometric Naţional acestor rigori.  

Totodată, crearea web-serviciilor va facilita funcţionarea eficientă a IBN. Astfel, la înregistrarea 

articolelor ştiinţifice în instrumentul bibliometric, unele câmpuri obligatorii pentru acest tip de publicaţii 

se vor importa automat din baza de date a EXPERT online, de ex., date despre autori, instituţii, domenii 

ştiinţifice, proiecte etc. 

Totodata, legătura reciprocă între IBN şi site-urile nominalizate va facilita utilizarea practică a 

rezultatelor monitorizării producţiei ştiinţifice publicate în revistele naţionale. Astfel, factorii de decizie 

vor putea utiliza datele IBN la generarea automată a rapoartelor, iar indicatorii generaţi vor putea fi 

utilizaţi şi în procesul decizional.  Spre exemplu, conducerea Consiliului Consultativ de Expertiză, având 

lista publicaţiilor structurată după autori, va putea selecta cei mai indicaţi experţi pentru anumite tematici, 

evitând totodată conflictele de interes dintre coautorii aceloraşi publicaţii etc. 

Prin includerea IBN în sistemul informaţional naţional din sfera ştiinţei şi inovării şi prin corelarea 

lui cu celelalte blocuri ale sistemului se urmăreşte atribuirea unei game mai largi de funcţii pentru acest 

instrument (fig. 15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Locul şi rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în sistemul informaţional naţional 

 în sfera ştiinţei şi inovării 
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Au fost elaborate propuneri de modificare a reglementărilor ce ţin de revistele ştiinţifice, care să 

permită includerea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice de către Instrumentul Bibliometric Naţional 

(Anexa 8). Implementarea IBN-ului va avea succes doar prin efectuarea unor modificări în Regulamentul 

cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, deoarece în prezent existenţa unei pagini Web a 

revistei ştiinţifice nu este o condiţie obligatorie pentru acreditarea revistelor. 
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CONCLUZII  

1. În urma realizării proiectului a fost creat un mecanism de monitorizare a producţiei ştiinţifice din 

revistele acreditate în Republica Moldova – Instrumentul Bibliometric Naţional (acronim - IBN). 

2. Acest sistem se poate constitui într-o bază informaţională pentru managementul sferei ştiinţei şi 

inovării, deoarece va putea genera automat, la nivel naţional, numărul de publicaţii într-un interval de 

timp, pe domenii şi organizaţii ştiinţifice, a oricărui cercetător ştiinţific, numărul de publicaţii cu coautori 

din străinătate, la fel pentru diferite entităţi, numărul de citări a diferitor cercetători şi alţi indicatori, 

posibilitatea calculării şi utilizării cărora va creşte pe măsura acumulării informaţiei. 

3. Produsul elaborat presupune unele caracteristici, care îl vor evidenţia pozitiv faţă de alte 

instrumente bibliometrice naţionale existente sau în curs de elaborare în alte ţări. El se doreşte a fi mai 

complex decât analoagele existente, nelimitându-se strict la datele bibliometrice.  

4. Prin corelarea cu celelalte blocuri ale sistemului informaţional naţional în sfera ştiinţei şi inovării 

se urmăreşte atribuirea unei game mai largi de funcţii pentru acest instrument. Spre exemplu, prin 

corelarea cu blocul „Expertiză” al sistemului, indicatorii bibliometrici vor permite selectarea experţilor 

independenţi pentru recenzarea („evaluarea colegială”) a articolelor ştiinţifice. De asemenea, prin legătura 

stabilită cu paginile web ale revistelor va putea fi monitorizată respectarea de către reviste a cerinţelor 

necesare pentru recunoaşterea acestora în calitate de publicaţii ştiinţifice de profil.  

5. IBN nu are un mecanism propriu de selectare a revistelor ştiinţifice supuse indexării, aşa cum au 

instrumentele internaţionale. În instrumentul nostru vor fi incluse revistele evaluate şi acreditate, în 

conformitate cu cerinţele aprobate de către CSŞDT şi CNAA. La cerere, vor putea fi incluse şi alte 

reviste, în special cele care solicită a fi recunoscute în caltate de reviste ştiinţifice acreditate de CNAA, 

sau a fi promovate prin intermediul bibliotecilor, la dispoziţia cărora va sta intrumentul propus. O altă 

particularitate a IBN constă în modul de obţinere a datelor. Spre deosebire de instrumentele 

internaţionale, administratorii sistemului vor lucra doar cu variantele electronice.  

6. Dacă funcţiile IBN orientate către politica ştiinţei vor deveni disponibile într-o perspectivă mai 

îndepărtată, în schimb, pentru bibliotecari şi cercetătorii ştiinţifici, în calitate de instrument de diseminare 

de cunoştinţe pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători pentru cercetare; instrumentul va putea fi 

utilizat imediat după includerea tuturor revistelor naţionale evaluate, funcţionând ca o bibliotecă 

electronică a revistelor ştiinţifice (depozit academic), iar ulterior şi a altor publicaţii ale cercetătorilor din 

Republica Moldova.  

7. Spre deosebire de instrumentele bibliometrice clasice, ale căror servicii se prestează numai contra 

plată, orice cercetător şi student din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova va avea 

acces la IBN, pe bază de înregistrare. Totodată, fiecare revistă va decide, în mod independent, nivelul de 

acces online la articolele publicate, accesul gratuit fiind garantat numai la rezumat. Utilizatorii IBN vor avea 
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la dispoziţie instrumente de căutare (rapidă, avansată). Prin utilizarea acestei baze de date, cercetătorii vor 

putea avea o imagine de ansamblu a stadiului cercetării subiectului studiat în Republica Moldova.  

6. Aceste date vor putea fi utilizate, în primul rând, la diferite evaluări:  

a) a personalului de cercetare,  

b) a revistelor ştiinţifice,  

c) la evaluarea şi acreditarea instituţiilor ştiinţifice,  

d) inclusiv la monitorizarea organizaţiilor deja acreditate,  

e) în procesul de acordare a gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,  

f) la evaluarea proiectelor şi programelor în sfera ştiinţei şi inovării,  

g) inclusiv la selectarea experţilor independenţi;  

h) la evaluarea online a propunerilor de articole  

i) la evaluarea proiectelor de cercetare (etapa ante- şi etapa post-) etc.  

9. O altă noutate a instrumentului propus, care urmează să fie dezvoltată într-o etapă ulterioară, va fi 

evidenţa articolelor ştiinţifice ale cercetătorilor moldoveni, publicate peste hotare, dar şi a altor tipuri de 

publicaţii ştiinţifice (monografii, lucrări ale conferinţelor). Pentru a include în IBN bibliografia 

publicaţiilor autorilor moldoveni din revistele străine este necesară încheierea unor înţelegeri cu 

companiile care deţin cele mai importante baze de date: Thompson (Web of Science), Elsevier (Scopus), 

e-LIBRARY.ru şi obţinerea permisiunii de utilizare a informaţiei. 

10. La prima etapă, IBN va fi util, în special pentru evidenţa şi monitorizarea producţiei ştiinţifice, 

după autori, proiecte, instituţii, reviste, domenii etc. şi pentru găsirea informaţiei necesare ce ţine de 

diferite specialităţi ştiinţifice de către cercetători, studenţi şi alte categorii de utilizatori. 

11. Calcularea unor indicatori bibliometrici complecşi, ce ar include citările şi utilizarea acestora în 

managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, va fi relevantă abia după conectarea IBN la 

bazele de date internaţionale, în care sunt incluse publicaţiile celor mai performanţi cercetători din RM. 

12.  Rezultatele obţinute au o aplicabilitate mare şi permit utilizarea acestora în activităţile 

autorităţilor publice în domeniul organizării şi evaluării cercetărilor ştiinţifice. Eventuali beneficiari ai 

rezultatelor obţinute pot fi: 

- Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică: la evaluarea personalului de 

cercetare, la evaluarea revistelor ştiinţifice, în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului ş.a.; 

- Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare: în procesul de evaluare şi acreditare a 

instituţiilor ştiinţifice, inclusiv pentru monitorizarea organizaţiilor deja acreditate; în procesul de acordare 

a gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice etc.; 

- Consiliul Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe: la evaluarea propunerilor de 

proiecte şi programe în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv la selectarea experţilor independenţi şi expertiza 

cantitativă automată. 
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13. Metodologia şi mecanismul de monitorizare a producţiei ştiinţifice create în cadrul proiectului 

ar putea fi utilizate, de asemenea, în elaborarea altor blocuri ale sistemului informaţional în sfera ştiinţei 

şi inovării, precum şi în efectuarea unor cercetări analogice în alte ţări. 

14. Realizarea unui mecanism multifuncţional de monitorizare a producţiei ştiinţifice poate 

contribui la eficientizarea utilizării resurselor umane şi materiale în procesul de management al sistemului 

naţional al ştiinţei şi inovării. Spre exemplu, vor fi economisite timpul şi resursele pentru alcătuirea listei 

publicaţiilor ştiinţifice anuale, pentru calcularea indicatorilor sintetici ce ţin de proiectele/programele de 

stat din sfera ştiinţei şi inovării etc., toate acestea putând fi generate de sistemul informatic IBN.  

15. Prin introducerea Instrumentului Bibliometric Naţional şi corelarea indicatorilor generaţi de 

acesta cu sporurile salariale, premiile academice şi naţionale, gradele ştiinţifice, acreditarea instituţiilor şi 

revistelor etc., cercetătorii vor fi stimulaţi în activitatea ştiinţifică, ceea ce va putea contribui la creşterea 

productivităţii ştiinţifice a ţării. 

16. Pentru o mai bună eficienţă şi aplicabilitate pe viitor se doreşte dezvoltarea IBN astfel încât să 

fie posibilă evidenţa producţiei ştiinţifice a cercetătorilor moldoveni, publicate peste hotare. 
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formalitate?, în: Intellectus, nr. 1, 2011, p. 79-86; 

http://idsi.md/files/file/publicatii/recenzarea_articolelor_stiintifice.pdf 
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GLOSAR 

 

Articol – Expunere scrisă (de proporţii mai reduse) cu caracter ştiinţific sau publicistic, pe o temă 

politică, economică, ştiinţifică etc. (Metadatele sau peritextul articolului: autor, titlu, reyumat, cuvinte-

cheie, revistă, anul publicării,, numărul revistei, paginile, bibliografie, note etc.). 

Articol acceptat pentru recenzare – Articolul acceptat în portofoliul redacţiei de colegiul de 

redacţie pentru a fi trimis spre recenzare. Într-un sistem informatic – Articol înregistrat în sistem transmis 

de către autor unei anumite reviste şi care urmează să fie recenzat. 

Articol acceptat pentru publicare – Articol acceptate de colegiul de redacţie spre publicare  

Articol neacceptat pentru recenzare – Articol neacceptat de colegiul de redacţie pentru a fi trimis 

spre recenzare. 

Articol neacceptat pentru publicare – Articol care are o recenzie negativă şi este respins de către 

colegiul de redacţie. 

Articol nonştiinţific – În sistem se face distincţia dintre caracterul strict ştiinţific al articolelor şi 

neştiinţific (publicistică, eseuri, cronici, jubilee, treceri în revistă, lucrări ale simpozioanelor, conferinţelor 

etc., altfel spus, articolele care nu beneficiază de recenzie/i).  

Articol recenzat – Articol care beneficiază de o recenzie pozitivă şi urmează să fie publicat în 

revistă. 

Articol restituit – Articol care se restituie autorului în vederea revizuirii sau perfecţionării, 

introducerii unor modificări în urma observaţiilor şi recomandărilor făcute de recenzent şi care urmează 

să fie prezentat colegiului de redacţiei într-o variantă îmbunătăţită pentru a putea fi publicat în revistă. 

Articol (propus) spre recenzare – Articol pe care colegiul de redacţie îl recomandă unuia sau mai 

multor recenzenţi în vederea recenzării.   

Articol redacţional (de fond) – Articol care expune de obicei punctul de vedere al redacţiei într-o 

problemă dată.  

Articol ştiinţific – Articol elaborat de un cercetător ştiinţific, care a beneficiat sau nu de recenzie/i 

şi publicat într-o revistă recenzată sau nerecenzată. 

Autor/Autorii articolului – Persoană care creează o operă literară, artistică, ştiinţifică sau 

publicistică.  

Autor de lucrări publicate – Autor de informaţie ştiinţifico-tehnologică; persoană fizică sau 

persoană juridică prin a cărei activitate intelectuală a fost creată informaţia ştiinţifico-tehnologică. 

Bibliograf – Persoană împuternicită cu funcţia de înregistrare în sistem a revistelor, editurilor, 

tipografiilor etc.   

Bibliometrie – Studiul aspectelor cantitative legate de producţia, difuzarea şi utilizarea 

informaţiilor înregistrate. 



 74  

Buletin – Periodic editat de o instituţie specializată: referate, studii şi informaţii dintr-un anumit 

domeniu; publicaţie periodică oficială care cuprinde legi, decrete, decizii etc. 

Caracterul articolului publicat – articol ştiinţific şi articol nonştiinţific.  

Categoria revistelor acreditate – A, B, C – conform regulamentului  CNAA (a se vedea Registrul 

Naţional al revistelor ştiinţifice de profil 

http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc) 

Coautor - Cercetător care publică articole împreună cu alţi cercetători. 

Colegiu editorial – Organ consultativ pe lângă conducerea unei edituri, format din specialişti.  

Colegiu de redactie (sau redacţional) – Organ consultativ de pe lângă redactorul-şef al unei 

publicaţii; comitet de redacţie.  

Conţinutul revistei – v. Sumarul revistei. 

Cuvinte-cheie – Principalele 5-7 cuvinte reprezentative pentru conţinutul articolului, consacrate 

domeniului ştiinţific în care se înscrie lucrarea (conceptele de bază utilizate in articol).   

Domenii de activitate – Domeniile sau profilurile în care se include articolul conform Registrului 

Naţional al revistelor ştiinţifice de profil, de exemplu, Administrare publică, Arhitectură, Biologie, 

Chimie, Filologie etc. (a se vedea http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc). 

e-Articol ştiinţific – Versiune electronică a articolului ştiinţific. Într-un sens mai larg, articol 

ştiinţific existent doar în varianta electronică. 

e-Revistă ştiinţifică – Versiune electronică a revistei ştiinţific. Într-un sens mai larg, revistă 

ştiinţifică existentă doar în varianta electronică 

Ediţie – 1. Apariţia unei lucrări într-o anumită formă tipografică. 2. Totalitatea exemplarelor unei 

lucrări tipărite după aceeaşi formă de tipar sau în cazul unei lucrări de mare tiraj după mai multe forme de 

tipar (zaţ tipografic) executate în acelaşi timp şi cu aceeaşi prezentare. 3. Numărul de exemplare ce se 

poate tipări în cadrul respectivei ediţii, într-un răstimp limitat, stabilit prin contractul dintre editură şi 

autor. 4. Versiune. 

Ediţie – Ediţia revistei ştiinţifice din care a fost preluată informaţia.  

Editură – Unitate specializată care asigură apariţia unei publicaţii (cărţi, periodice, compoziţii 

muzicale etc.).  

Elemente bibliografice – Datele care servesc la identificarea fără echivoc a documentului descris. 

De regulă, datele se extrag de pe foaia de titlu a publicaţiei în ordinea: autor, titlu, subtitlu, date de 

apariţie, paginaţie, colecţie etc.; metadate, peritext.  

Evaluare colegială (“peer review”) – Recenzarea ştiinţifică (peer-review) poate fi definită drept o 

evaluare a rezultatelor cercetării prin prisma competenţei, semnificaţiei şi originalităţii acestora, de către 

experţi calificaţi. Recenzarea unor lucrări ştiinţifice înainte de publicare este considerată în lumea 

http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc
http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc


 75  

modernă o garanţie a diseminării doar a rezultatelor ştiinţifice valoroase. Recenzarea este un mecanism de 

autocorectare şi asigurare a unor standarde înalte de control al calităţii în cercetare. 

Expedierea articolelor – Procedură (operaţia) de expediere a articolelor pentru publicare sau 

recenzare.  

Fasciculă – 1. Parte a unei lucrări de mari proporţii, care se publică pe etape în broşuri succesive, 

ca o unitate distinctă. Poate constitui într-o oarecare măsură un tot unitar (volum, număr de revistă, parte, 

capitol, lecţie, prelegere etc.) sau o parte neterminata, a unui text integral.  

Filă de titlu – Filă principală a unei cărţi cuprinzând, de regulă, următoarele date: numele autorului 

(al autorilor) (persoane fizice sau colectivităţi) sau, la o lucrare colectivă ori o culegere, numele 

redactorului ştiinţific sau al alcătuitorului; numele oricărei alte persoane (persoană fizică sau colectivitate; 

care a colaborat la realizarea conţinutului cărţii, titlul, completat uneori printr-un subtitlu; numărul 

volumului (la lucrările în mai multe volume); datele publicării; titlul colecţiei(seriei); numărul cărţii cînd 

face parte dintr-o colecţie (serie) numerotată; traducerea într-o limbă de circulaţie sau în limba latină a 

titlului, subtitlului şi a numelor colectivităţilor menţionate pe foaia de titlu: fişă de catalogare la sursă; 

ISBN (ISSN). 

Fondator – Persoana/Organizatia/Instituţia/ care a/au fondat revista.  

Formatul revistei – Dimensiunile zaţului pe o pagină (60x90, 70x90, …). 

Frecvenţa apariţiei – Frecvenţa cu care apare o revistă (lunară, trimestrială, bianuală etc.). 

Indicatori bibliometrici – Punctajul sau expresia numerică cu ajutorul căreia se caracterizează 

cantitativ un fenomen social-economic sau o activitate profesională (în cazul IBN - producţia ştiinţifică, 

în speţă - articolele ştiinţifice). 

Instrucţiuni pentru autori – Instrucţiuni elaborate de membrii colegiului de redacţie al revistei 

referitor la modul de redactare a articolului stiintific.  

Instrument bibliometric – Bază de date, depozit sau repozitoriu naţional al ştiinţei în care sunt 

stocate articolele din revistele ştiinţifice şi care serveşte ca mecanism de manageriat al producţiei 

ştiinţifice. 

ISSN – indice ISSN – International Standard Serial Number. ISSN este un cod internaţional de 

identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297. Centrul Internaţional ISSN, cu sediul la Paris, 

este instituţia oficial desemnată să administreze, la nivel internaţional, problemele legate de aplicarea 

codului ISSN, să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate. Este 

nucleul unei reţele de centre naţionale ISSN. Acestea sunt create, în general, pe lângă bibliotecile 

naţionale şi sunt abilitate să exercite controlul bibliografic asupra publicaţiilor seriale editate la nivel 

naţional. 

Limba de publicare – Limba/limbile în care este publicat textul articolului, respectiv titlul şi 

rezumatul/rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolului. 
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Locul înregistrării – Organizaţia care a înregistrat revista (Ministerul Justiţiei, Camera Înregistrării 

de Stat etc.). 

Lucrări ale conferinţelor – Materiale ale comunicărilor ştiinţifice prezentate de către cercetători. 

Metadatele lucrărilor conferinţelor: autor, titlul articolului, rezumat, titlul culegerii de lucrari, locul 

editării, anul, paginile).  

Număr de pagini – Numărul de pagini al articolului/revistei. 

Numărul de figuri – Numărul de figuri inserate în articolul publicat în revistă.  

Numărul de tabele – Numărul de tabele inserate în articol.  

Numărul revistei – Numărul revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul. 

Pagini (interval) – Intervalul de pagini (de la – până la) pe care le cuprinde articolul în revistă.  

Peer review – v. Evaluare colegială. 

Periodicitate – v. Frecvenţa apariţiei. 

Profilurile revistei – Domeniile ştiinţifice în care se încadrează revista (a se vedea 

http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc) 

Publicaţie – Document realizat prin multiplicare (tipărire sau procedee echivalente) având funcţia 

de a comunica informaţiile înregistrate, prin texte şi/sau imagini (carte, broşură, serial, note muzicale, 

atlas, album etc.) Sinonime: scriere publicată; text tipărit; tipăritură. 

Publicaţie periodică – v. Publicaţie serială; Serial.   

Publicaţie serială – Publicaţie tipărită sau multiplicată apărând în numere, fascicule, volume sau 

părţi succesive, la intervale de timp determinate sau nedeterminate, înlanţuindu-se în general, numeric sau 

cronologic pe o durată nelimitată dinainte.  

Publicaţie serială – v. Publicaţie periodică; Serial.  

Recenzare – v. Evaluare. 

Recenzarea articolelor – Procedură de avizare (evaluare) de către un specialist a unui material sub 

formă de articol prezentat unui colegiu de redacţie în vederea publicării în revista respectivă; evaluare 

colegială; peer review. 

Recenzent – Specialist care evaluează un material sub formă de articol prezentat unui colegiu de 

redacţie în vederea publicării în revista respectivă. 

Recenzie – Aviy sau referinţă prin care este prezentat conţinutul unei publicaţii (lucrări ştiinţifice 

sau opere de artă), însoţit de aprecieri şi analize critice la adresa ideilor conţinute în acest document şi 

recomandarea de a fi sau nu publicat într-o revistă. 

Redacţie – 1. Colectiv de redactori care lucrează la un ziar, la o revistă etc.; localul în care se 

găsesc birourile redactorilor unui ziar, ai unei reviste etc. 2. Redactare; felul, forma în care este redactată 

o publicaţie, o scriere.  

http://www.cnaa.md/i/profile_publications/registr_prof_domen.doc
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Redactor-sef – Redactor responsabil; conducătorul, responsabilul unei redacţii, care are 

răspunderea oficială a celor publicate.  

Referinţe sau referinţe bibliografice – Sursele bibliografice şi/sau webografice citate în textul 

articolului.  

Restituit/Neacceptat  – Articol restituit în vederea redactării în urma recenziei prezentate de un 

specialist. 

Revistă – Publicaţie periodică (lunară, trimestrială, anuală etc.) cu un conţinut distinct (literar, 

ştiinţific, artistic etc.) (articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o anumită 

specialitate), care se adresează unei anumite categorii de cititori sau cu conţinut variat, destinată unei mai 

largi categorii de cititori. 

Revistă ştiinţifică – Revistă ştiinţifică (acreditată/recenzată) în care sunt publicate articole 

recenzate ale cercetărilor ştiinţifici şi, într-o măsură mai mică, ale altor categorii de autori.  

Rezumat – Rezumatul/abstractul articolului făcut de către autor şi care prezintă în mod succint 

lucrarea (aproximativ 150 cuvinte). Se menţionează domeniul ştiinţific în care se indică obiectivele şi 

contribuţiile autorului la tema cercetată. Se menţionează provocările ştiinţifice la care acesta propune 

soluţii şi rezultatele importante importante obtinute impreună cu implicaţiile aferente.) Rezumatul se 

plasează, de obicei, între titlu şi text sau la finele articolului. 

Scientometrie – Studiu al aspectelor cantitative ale ştiinţei ca o disciplină sau activitate economică. 

Sistem informatic – Sistem care permite introducerea de informaţie, stocarea informaţiei, 

prelucrarea informaţiei şi extragerea informaţiei (rezultatelor) sub diverse forme. 

Subtitlu – Titlu secundar, subordonat titlului propriu-zis, care precizează conţinutul, forma sau 

destinaţia lucrării publicate, felul publicaţiei, scopul sau ocazia publicării etc. De obicei este tipărit pe 

pagina de titlu, după titlul propriu-zis, scos în evidenţă printr-un caracter special (două puncte, punct, 

cratimă). Subtitlul poate include de asemenea menţiunea redactorului, traducătorului sau ilustratorului 

lucrării, numărul volumului, al părţii, al seriei şi numărul ediţiei. 

Sumar – Tablă de materii a unei cărţi, a unei reviste etc.; cuprins. 

Supratitlu – Text de completare la titlul unui articol, capitol sau paragraf, aşezat deasupra titlului. 

Tipografie – Unitate specializată a cărei activitate principală constă în tipărirea publicaţiilor. 

Tirajul revistei – Totalitatea exemplarelor unei lucrări tipărite deodată cu una sau mai multe forme de 

tipar identice. 

Titlu – 1. Un cuvânt, o sintagmă sau un enunţ denumind o publicaţie (revistă/articol) sau o parte a 

ei/lui şi exprimând (uneori) într-un fel sau altul conţinutul sau caracterul acesteia; cuvânt sau text situat în 

fruntea unei cărţi, a unui capitol etc. indicând rezumativ materia care se tratează. 2. Termen folosit pentru 

a desemna o publicaţie, constituind un text distinct, fie că apare într-un singur volum, fie că apare în mai 

multe volume. 
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Titlu alternativ – Partea a doua a unui titlu propriu-zis format din două părţi (fiecare dintre acestea 

putând a fi considerată un titlu), unite prin cuvântul sau ori prin echivalentele sale (în aceeaşi limbă sau în 

alte limbi). 

Titlu original – Titlul propriu-zis al unei lucrări redat în limba în care a fost elaborată lucrarea şi 

tipărit, de obicei,  pe versoul foii de titlu. 

Titlu paralel – Titlu propriu-zis redat în altă limbă şi/sau în alt alfabet. 

Titlu propriu-zis – Titlul principal al unei publicaţii; cuprinde şi titlul alternativ, dar nu cuprinde 

titlurile paralele. 

 Tom – 1. Diviziune principală de maximă cuprindere, după criterii de conţinut, în unele lucrări de 

mare amploare. Tomurile pot fi: a) un tom cuprins într-un volum; b) un tom cuprins în mai multe volume;  

c) mai multe tomuri cuprinse într-un volum. 2. Un număr sau set complet de numere ale unei publicaţii 

seriale socotit ca entitate, şi având ca interval de apariţie, de regula, un an. 3. Volum dintr-o operă de 

proporţii, în mai multe părţi. 

Vizualizarea recenziei – Posibilitatea de a deschide fişierul/documentul în care este plasată 

recenzia la un articol.  

Volum – 1. Lucrare apărută ca o carte independentă; carte legată sau broşată. 2. Parte a unei lucrări 

în mai multe volume prezentată ca o unitate independentă. 3. Materiale tipărite legate în aceeaşi copertă 

(în biblioteci). 

Volum omagial – Volum editat cu ocazia aniversării sau comemorării unei personalităţi ori cu 

ocazia sărbătoririi jubileului (centenarului etc.) unei colectivităţi.  

 

 

 

 



 79  

ANEXE 

ANEXA 1 

 

Lista indicatorilor bibliometrici ai Instrumentului Bibliometric Naţional 

  

I. La prima etapă de funcţionare a IBN se propune utilizarea următorilor indicatori: 

 

1. Numărul total al articolelor după:  

- autori; 

- proiecte; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- ţări.  

 

2. Numărul articolelor publicate în reviste de tip A după:  

- autori; 

- proiecte; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- ţări. 

 

2. Numărul articolelor publicate în reviste de tip B după:  

- autori; 

- proiecte; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- ţări. 

 

3. Numărul articolelor publicate în reviste de tip C după:  

- autori; 

- proiecte; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- ţări. 

 

4. Numărul articolelor publicate de către sau împreună cu autori de peste hotare după:  

- autori; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- reviste. 

 

5. Numărul articolelor publicate împreună de către autori de la diferite instituţii după:  

- autori; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- reviste. 

 

 

II. După includerea în IBN a publicaţiilor autorilor moldoveni din revistele străine va fi 

raţională şi utilizarea unor indicatori bibliometrici sintetici, inclusiv numărul citărilor după domeniul 

ştiinţific, organizaţie, autor,  revistă (categorie) etc. 
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ANEXA 2 

e-ARTICOL ŞTIINŢIFIC – şablon şi instrucţiuni de prezentare  

 

Articol ştiinţific înseamnă o expunere scrisă (de proporţii variate), publicată în reviste ştiinţifice 

recenzate, care propune un studiu asupra unei probleme de natură ştiinţifică şi care reprezintă unitatea de 

bază în analizele bibliometrice.  

e-Articol ştiinţific înseamnă un tip de publicaţie electronică, editată în reviste ştiinţifice 

(electronice), postată pe Internet şi la care poate avea acces orice cercetător care se documenteză în 

spaţiul virtual al Internetului.  

Orice e-articol ştiinţific, la fel ca şi articolul ştiinţific, este alcătuit din textul propriu-zis, pe de o 

parte, şi de peritext (metadate), pe de alta, care joacă un rol extrem de important în instrumentele 

bibliometrice, scientometrice şi webometrice.     

Peritextul publicaţiei ştiinţifice electronice constă din următoarele câmpuri: autor, titlu, rezumat 

(abstract), cuvinte-cheie, afiliere (instituţie), adnotare, publicaţii în care a fost citat textul în cauză, 

număr de accesări, factor de impact, bibliografie/webografie, hyperlinkuri etc. Toate aceste 

componente trebuie studiate pentru a fi incluse în instrumentele bibliometrice online care vor fi elaborate 

de instituţiile abilitate şi care vor introduce într-un circuit mult mai activ publicaţiile naţionale, iar ulterior 

şi în cadrul celor internaţionale, într-un dialog continuu al textelor ştiinţifice. Spaţiul electronic, care este 

unul nelimitat, pentru o navigare mai uşoară în oceanul de informaţii – are nevoie de peritext la fel de 

mult ca şi de textul propriu-zis. Motoarele de căutare substituie munca bibliotecarilor tradiţionali, punând 

la dispoziţia utilizatorilor în timp record şi într-o cantitate uriaşă informaţia solicitată. Din perspectiva 

teoriilor moderne, rolul hypertextului în această reţea globală informaţională şi locul peritextului şi al 

linkului în cadrul hypertextului sunt extrem de importante în economia (hyper)textului.  

Mai jos prezentăm un şablon de e-Articol ştiinţific. 

 

e-Articolul ştiinţific trimis spre publicare unei reviste (electronice) trebuie să respecte 

următoarele cerinţe de formă (CÂMPURI):  

 

TITLUL ARTICOLULUI (14pt, bold, capitals, center)  
(Titlul articolului trebuie să rezume cât mai exact şi adecvat conţinutul articolului. Nu se recomandă 

titluri prea generale, cum ar fi: Impactul social al TIC; Strategii de dezvoltare a societăţii informaţionale.)  
 

ex.: ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA VIZÂND 

DISPOZITIVELE 

 

Prenume şi NUME DE FAMILIE (14pt, italics, center) 
Atenţie, în anumite lucrări se recomandă ca numele prezentat primul (eventual, primele trei) să fie 

cea (cele) care dă (dau) intrarea în catalogul de bibliotecă, bibliografie, repertorii etc. Prenumele şi alte 
elemente secundare se notează după numele (de familie): Roşca Andrei, Şontea V.)  

ex.: Andrei ROŞCA, V. ŞONTEA 
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Afilierea (Denumirea instituţiei)  (12pt, center) 
Se indică denumirea/ile instituţiei/lor, în care semnatarul/ii articolului activează si, prin urmare, pe 

care o reprezintă. 
 

ex.: Centrul de Imagistică Medicală şi Radioterapie al Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova, 

Universitatea Tehnică a Moldovei  

 
 

REZUMAT (Abstract)  (12 pt, bold, capitals, left)  
Rezumatul cuprinde obiectivele şi contribuţiile autorului la tema cercetată (12pt, italics, justified) 
Se prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 de cuvinte). Se menţioneaza domeniul ştiinţific în 

care se încadreaza articolul, provocările stiintifice la care acesta propune soluţii şi rezultatele importante 
obţinute împreună cu implicaţiile aferente. Are în principal două scopuri: de a sublinia relevanţa, originalitatea 
şi calitatea cercetării, respectiv de a sugera lectorului dacă lucrarea îl interesează sau nu, în continuare. Nu se 
recomandă utilizarea citărilor bibliografice în cadrul acestui paragraf. 

 

ex.: The aspiration of Republic of Moldova to the introduction into the European community dictates 

change of the legislation and in the fi eld of medicine. With this purpose the Government of Republic has 

developed and has accepted in 2007 the corresponding decision and position by defi nition of conditions 

of accommodation in the market and to use of products of iatrotechnics. 
 

 

CUVINTE-CHEIE (Keywords)  (9pt, bold, capitals, left)   

Sunt enumerate principalele 5-7 cuvinte-cheie reprezentative pentru conţinutul articolului (12pt, italic, 
left), consacrate domeniului ştiinţific în care se înscrie lucrarea. Este recomandabil să se înceapă cu cuvintele-
cheie având un grad mai mare de generalitate, continuându-se cu concepte mai particulare. 

 

ex.: armonizarea legislaţiei, dispozitive medicale (DM), securitatea DM, performanţa DM. 
 

CUPRINSUL PROPRIU-ZIS AL ARTICOLULUI 
 

Articolul (12pt) trebuie redactat în limba română, cu diacritice româneşti, respectiv în alte limbi (engleză, 
rusă, franceză etc.). Autorii trebuie să se asigure că atât rezumatul, cât şi articolul propriu-zis sunt scrise 
corect din punct de vedere gramatical şi terminologic. Dimensiunea maximă a unui articol este de 15 pagini 
redactate conform acestor instrucţiuni. Un volum mai indicat e totuşi cel care se încadrează în limita a 8-10 
pagini. 

 

INTRODUCERE (Introduction)  (12pt, bold, capitals, left) 

 
În introducere  (12pt) se descrie cadrul ştiinţific general al lucrării, provocările abordate şi importanţa lor 

în cercetare; ipotezele ştiinţifice care stau la baza tezei; metodologia de principiu care a fost selectata si 
utilizata; structura paragrafelor ulterioare ale lucrării. Mulţi autori obişnuiesc să redacteze introducerea şi 
rezumatul abia dupa redactarea tuturor celorlalte paragrafe. 

 

ex.: Introducere  

Dezvoltarea relaţiilor economice cu alte state şi tendinţa de integrare europeană a 

Republicii Moldova au stimulat necesitatea modifi cării legislaţiei în mai multe domenii de activitate: 

economie, medicină, tehnică etc. In acest context procesele de plasare pe piaţă şi de utilizare a 

dispozitivelor medicale (DM) nu erau sufi cient argumentate şi reglementate, ceea ce creea unele 

disfuncţionalităţi şi diverse probleme de ordin juridic. Acceptarea DM cu termen expirat de valabilitate 

sau moral şi fi zic depăşit, în special, a DM care utilizează radiaţia ionizantă a favorizat exploatarea 

acestora la parametrii fi zico-tehnici majoraţi. Această circumstanţă majorează nivelul de iradiere 

ionizantă a populaţiei, diminuează calitatea asistenţei radiologice, sporeşte probabilitatea apariţiei 

efectelor stocastice, urmare a acţiunii acestor radiaţii asupra organismului uman etc. In instituţiile 

medicale din Republica Moldova, ponderea DM cu termenul de exploatare de 12 ani şi mai mult a 

constituit la 01.01.07 cca 90 la sută, ceea ce amplifi că efectele sus-menţionate. 
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STRUCTURA ARTICOLULUI 
Aspecte tehnice 

1. TITLU (12pt, bold, capitals, left) 

1.1. Subtitlu (12pt, bold, left) 
 
Pentru tehnoredactarea articolului se recomandă a fi utilizat formatul: 

 Format A4 (297x210) 

 Font: Times New Roman, dimensiune 12, spaţiere între linii: un rând, aliniat la stânga şi la dreapta. 

 Redactarea se realizează într-o singură coloană, continuu, fără spaţii libere, cu excepţia rândurilor 
dintre titlurile de capitole şi text, dintre paragrafe sau dintre text şi figuri, tabele. 

Titlurile de capitole trebuie să aibă continuitate în numerotare, iar numărul rangurilor de subtitluri nu 
trebuie să fie mai mare de 2 (de exemplu, 1.2.1.), prezenţa şi numărul lor fiind la alegerea autorului.  

 

ABORDAREA SUBIECTULUI. În cuprinsul articolului se prezintă metodologia de cercetare utilizată: se 
prezintă metodele, tehnicile, algoritmii, tehnologiile, cadrul experimental, cadrul de evaluare a rezultatelor, 
materialele etc. utilizate în cadrul investigaţiei ştiinţifice; aspectele originale propuse în lucrare, demonstrate 
teoretic, iar, ulterior, pe baze experimentale, statistice, euristice etc. Acest paragraf constituie probabil partea 
cea mai vulnerabilă în cadrul procesului de recenzie ştiinţifică. 

 
Se descriu în mod critic lucrările considerate relevante, în special cele din fluxul principal de publicaţii 

(ISI Thomson Philadelphia –  Institute of Scientific Information, Science Citation Index – SCI, alte baze de date 
indexate) şi care abordează provocări ştiinţifice identice, similare sau chiar conexe celor abordate în articol. 
Un asemenea paragraf trebuie deci să descrie stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, într-un mod clar, 
sistematic, critic, coerent şi concis, raportat la realizări anterioare fecunde şi, recomandabil, recente. 

 
Citatele prezente în articol se iau în ghilimele fără a mai fi scrise cursiv, iar trimiterile se fac la sfârşitul 

textului, în paranteze pătrate (xxx), la rubrica  Referinţe bibliografice/webografice.  
 
În trimiteri se vor folosi abrevierile: ibidem, idem, loc. cit., op. cit.: ibidem – în acelaşi loc, se foloseşte 

pentru simplificarea referinţei unui citat din acelaşi autor şi aceeaşi lucrare ca şi cea precedentă, iar când 
pagina diferă, ea trebuie precizată (ibidem: 10) ; idem – acelaşi, se foloseşte pentru evitarea repetării unui 
nume; loc. cit. (lat.) loco citato – locul citat, se foloseşte pentru trimitere la locul citat, la acelaşi pasaj; op. cit. 
lat. opere citato – lucrarea citată, face trimitere la un autor din care nu se citează decât o singură lucrare, 
indicată anterior, precizând pagina. 

 

REZULTATE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE. INTERPRETĂRI 

sau: REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
Se expun rezultatele obţinute, se compară cu cele cunoscute prin intermediul altor cercetări (le 

contrazice? le confirmă? există excepţii în cadrul rezultatelor obţinute? dacă da, de ce? etc.). Se interpretează 
importanţa şi utilitatea acestora (posibile aplicaţii). Se recomandă pPrezentarea aceloraşi rezultate în mai 
multe forme (tabele, grafice, diagrame, text etc.). În special în acest paragraf se recomandă o redactare 
concisă, nerepetitivă şi obiectivă. 

 

ex.: În articol este descris locul sistemului în Spaţiului informaţional unic. SIA PŞ RM este 

conceput ca ansamblul mijloacelor software, hardware, informaţionale şi organizaţionale; de 

transport date; al tehnologiilor informaţionale; al normelor de drept şi al infrastructurii, prevăzut 

pentru asigurarea suportului informaţional al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale în Republica 

Moldova. SIA PŞ RM este organizat în baza reţelelor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, 

reţelei academice AMNET, reţelei RENAM, reţelelor AGEPI şi CNAA, reţelelor autorităţilor 

publice, Internet... 
 

ALTE SPECIFICĂRI 
Numărul paginii nu se inserează în articol. 
Se vor folosi note de subsol sau note de final, dacă este necesar, urmărindu-se atent numerotarea 

lor. Notele explicative se redactează cu caractere de 10, la 1 rînd, justify; se trec în subsolul articolului. 
Pentru citare nu se folosesc note de subsol, ci se utilizează numele autorului şi anul în text, astfel: un 

autor (Adams, 2006); doi autori (Adams and Brown, 2006); mai mult de doi autori (Adams et al., 2006); atunci 
când se utilizează tabele sau figuri sau se inserează citate, se menţionează şi pagina din lucrare (A, 2001: 
75). 
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Figurile, graficele, tabelele se aliniază la centru, se numerotează în ordinea apariţiei lor şi se 
formatează în negru şi alb. În cazul în care o figură este realizată în Microsoft Word, toate componentele 
grafice ale acesteia se vor grupa într-un singur obiect grafic (se selectează toate componentele grafice ale 
figurii, apoi clic dreapta şi opţiunea Grouping, apoi Group). Numărul tabelului, graficului sau figurii se prezintă 
înclinat, înaintea titlului; ambele vor fi plasate centrat deasupra tabelului. Numele tabelului, graficului sau figurii 
se prezintă îngroşat, cu acelaşi font ca şi textul articolului. Sursa (dacă este cazul) se plasează sub figură, 
tabel sau grafic, aliniată la centru, 11pt. Fontul tabelelor să fie de acelaşi tip şi mărime ca în text. Tabelele se 
formatează în stilul Elegant. Pentru tabele extrem de mari, se va utiliza o pagină întreagă (împreună cu titlul, 
sursa dacă este cazul şi legenda tabelului) şi o orientare adecvată a tabelului.  

Tabelul 1. Denumirea tabelului 

 

  

  

(Sursa: Autor, 2004: 31) (11pt) 

(12pt) 
 
 

CONCLUZII (12pt, bold, capitals, left) 
 

ex.: (12pt) Intenţia Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană a determinat la necesitatea 

armonizării legislaţiei vizând optimizarea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizare a DM. 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.96 din 29.01.07 „Cu privire la stabilirea condiţiilor 

de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale şi Regulamentul respectiv reprezintă două 

acte normative unice de reglementare, de evaluare a conformităţii şi de supraveghere pe piaţă a DM 

şi a accesoriilor acestora, plasate pe piaţă şi/sau utilizate pe teritoriul Republicii Moldova. 

Implementarea Regulamentului va asigura nivelurile optime de securitate şi de performanţă ale 

DM şi protecţia adecvată a sănătăţii pacienţilor, utilizatorilor etc. 

Principalul organism responsabil de optimizarea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizarea DM este 

Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova 

 
(opţional)  

CONCLUZII ŞI DEZVOLTĂRI ULTERIOARE (Conclusions and Further Work)  
Acest paragraf cuprinde sinteza principalelor concluzii ale cercetării şi viitoarele oportunităţi de cercetare 

considerate a fi fezabile şi fertile din punct de vedere ştiinţific. Faptul de a nu fi scos în evidenţă în mod clar 
concluziile novatoare ale cercetării, de a nu da interpretările adecvate şi de a nu sublinia importanţa 
rezultatelor a condus ulterior la pierderea paternităţii unor descoperiri ştiinţifice valoroase.  

 

ex.: (12pt) Studiul ne-a permis să formulăm următoarele concluzii în legătură cu... Perspectivele 

de dezvoltare a noului domeniu de cercetare... Recomandările noastre pentru modificarea legislaţiei... 
 
(opţional)  

MULŢUMIRI  (Acknowledgments)  
Lucrarea poate prezenta un scurt paragraf de mulţumiri, în care, de obicei, autorii prezintă recunoştinţa 

lor instituţiilor şi persoanelor fizice care i-au sprijinit, din punct de vedere stiinţific sau/şi material, pentru buna 
desfăşurare a cercetării expuse.  

ex.: (12pt) Mulţumim dlui prof. xxx pentru sprijinul acordat la etapa de elaborare a prezentului 

studiu..., pentru ...   
 

BIBLIOGRAFIE (12pt, bold, capitals, left)  
sau REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE/WEBOGRAFICE (references) 

 
Se plasează la finele articolului. Cuprinde doar sursele citate în text şi trebuie reproduse în ordinea 

apariţiei în articol. Acestea trebuie să fie relevante, recente şi, de recomandat, apartinând fluxului principal de 
publicaţii, pentru a fi consultabile de către orice alt cercetător. Dacă sunt mai mult de trei nume, celelalte nume 
pot fi omise, omisiunea evidenţiindu-se prin adăugarea abrevierii “et. al.” Nu este recomandat să se facă 
referinţe la lucrări nepublicate. Modul formal de a insera o citare în text diferă de la o publicaţie la alta.  
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ex.: (11pt) 

Exemplu de prezentare a unei cărţi: 

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2001) The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard 

Companies Thrive in the New Business Environment, Boston: Harvard Business School Press (11pt) 

Exemplu de prezentare a unui articol: 

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004) „How strategy maps frame an organization’s objectives”, Financial 

Executive, vol. 20, no. 2: 40-45 

Exemplu de prezentare a unui articol în ziar: 

Chester, B. (1995, 23 december). New possibilities for HR-managers. New York Times. 

Exemplu de prezentare a unui document disponibil pe un site internet: 

Kellen, V. (2003) „Business performance measurement – at the crossroads of strategy, decision-making, 

learning and information visualization”, disponibil online la www.kellen.net/bpm.htm (trebuie prezentată calea 

întreagă de căutare a documentului consultat şi, eventual, data consultării). 
 

(opţional)  

ANEXĂ / ANEXE (appendix) 
Uneori, articolul poate conţine şi una sau mai multe anexe, în care se pot detalia anumite rezultate 

folosite în corpul principal al lucrării. 
 

EXPEDIEREA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE 
 
Textul se expediază sau se prezintă revistei (colegiului de redacţie) în format electronic (DOC), pe 

dischetă, flash disk, CD, DVD, e-mail (format Word 97, 2000, 2003, XP, 2007) cu denumirea alcătuită din 
numele primului autor şi primul cuvânt semnificativ din titlul articolului ca nume de fişier (de exemplu: 
rosca.armonizarea.doc).  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kellen.net/bpm.htm
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ANEXA 3 

 

e-REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ – şablon şi instrucţiuni  

pentru editori, managerul lucrări publicate (operator web-content), redactorii-şefi ai 

revistelor 

 

 

e-Publicaţia ştiinţifică înseamnă orice tip de publicaţie în format electronic (referat ştiinţific, 

comunicare, articol ştiinţific, teză de doctor (habilitat), monografie, autoreferat al tezei de doctor, 

teze ale comunicării ştiinţifice, adnotare, conspect, traducere, articol de popularizare a ştiinţei  etc.), 

disponibilă în BD şi care poate fi găsită la o anumită adresă-hyperlink pe Internet.  

Revista este o publicaţie periodică (lunară, trimestrială, anuală etc.) cu un conţinut distinct 

(literar, ştiinţific, artistic etc.) (articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-o 

anumită specialitate), care se adresează unei anumite categorii de cititori sau cu conţinut variat, 

destinată unei mai largi categorii de cititori.  

Revistă ştiinţifică se consideră revista ştiinţifică (acreditată) în care sunt publicate articole 

(recenzate) sau care au trecut prin etapa de evaluare colegială (peer review).  

e-Revista ştiinţifică este revista ştiinţifică (acreditată) în care sunt publicate articole (recenzate) 

şi care este postată în format electronic pe web, la ea având acces (limitat sau liber) comunitatea 

ştiinţifică şi publicul larg. În RM nu există e-reviste ştiinţifice (adică reviste doar în format 

electronic). 

Revista ştiinţifică trebuie să respecte următoarele cerinţe de formă (CÂMPURI) pentru a putea 

fi înregistrată în Instrumentul Bibliometric Naţional: 

 

1. DENUMIREA REVISTEI  

 
2. COD ISSN  

 

3. SITE-UL REVISTEI 

 

4. EDITORUL 
Denumirea 

Adresa 

Telefon / fax / e-mail 

Web 

Persoană de contact 

 

5. TIPOGRAFIA 
Denumirea 

Adresa 

Telefon / fax / e-mail 

Web 

Persoană de contact 

 

6. TIRAJUL REVISTEI 

xxx 



 86  

7. COLEGIUL DE REDACŢIE 
(nume, prenume, grad ştiinţific/didactic/academic, instituţie, funcţie) 

1. 2. 3.  4. 5.  6. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

8. PROFILURILE PENTRU CARE REVISTA SOLICITĂ STATUT DE PUBLICAŢIE 

ŞTIINŢIFICĂ 
(se enumeră profilurile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi 

schimbul de informaţie ştiinţifică) 

1. 2. 3. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

9. ANUL FONDĂRII REVISTEI 

 

10. FRECVENŢA APARIŢIEI 
(se indică frecvenţa stipulată – lunară, trimestrială, bianuală etc. şi respectarea acesteia în ultimii 5 ani) 

2004 Numere planificate: apărute: 

2005 Numere planificate: apărute: 

2006 Numere planificate: apărute: 

2007 Numere planificate: apărute: 

2008 Numere planificate: apărute: 

 

11. LIMBA DE PUBLICARE A ARTICOLELOR 
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică cota în % a 

fiecăreia) 

Articole ştiinţifice               ro    ru 

Rezumate                en  fr   ro    ru  

 

11a. LIMBA DE PUBLICARE A REZUMATELOR ŞI A CUVINTELOR-CHEIE 

 
 

12. BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE ÎN CARE ESTE INCLUSĂ REVISTA 
(se indică bazele de date importante în care revista a fost inclusă în ultimii 5 ani – Thompson-ISI, Inspec, 

Compendex, Viniti, Geobase, Medline etc. şi perioada includerii; se ataşează o dovadă privind includerea) 

1. 

2. 

(în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

13. CATALOAGE INTERNAŢIONALE CENTRALIZATOARE DE REZUMATE PE 

DOMENIU 
(se indică cataloage importante în care revista a fost inclusă în ultimii 5 ani – Chemical Abstracts, Biological 

Abstracts, Physics Abstracts, Mathematical Reviews, CAB Abstracts etc. şi perioada includerii; se ataşează o dovadă de 

includere) 

1. 2. 3. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

14. VÂNZAREA REVISTEI ÎN STRĂINĂTATE 
(se enumără instituţiile din străinătate beneficiare şi se ataşează o dovadă – abonament, comandă etc.) 

1. 2. 3. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

15. SCHIMB DE PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE CU REVISTE DE PESTE HOTARE 
(se enumeră publicaţiile străine primite prin schimb, evidenţiindu-se cele din lista Thompson-ISI, şi se ataşează o 

dovadă – confirmare de la instituţia care primeşte revista, certificat de la bibliotecă etc.) 

1.  2.  3.  4. 5. 6. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

16. TRANSMITEREA REVISTEI LA BIBLIOTECI DE PESTE HOTARE 
(se enumeră bibliotecile la care se transmite şi se ataşează o dovadă – certificat de la bibliotecă etc.) 

1.  2.  3.  4. 5.   6. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

16. PREZENŢA AUTORILOR DE PESTE HOTARE 
(se enumeră articolele cu autori de peste hotare din ultimii 5 ani publicate în revistă, indicându-se numele, gradul 

ştiinţific, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a 
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primei pagini a fiecărui articol; pentru revistele care au un co-fondator din altă ţară autorii din ţara respectivă nu vor fi 

consideraţi ca fiind de peste hotare) 

1.  2.   3.   4.   5.    6.   7.   8.   9.  10. (în caz de necesitate se vor adaugă rânduri la tabel) 

 

17. ULTIMUL NUMĂR AL REVISTEI 
(se indică datele ultimului număr al revistei şi se ataşează acesta) 

 

18. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A REDACTORULUI-ŞEF 
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii) 
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ANEXA 4 

Analiza site-urilor revistelor ştiinţifice din Republica Moldova  

Nr. Denumirea revistei 
Fondator 

 
Profilul ştiinţific Pagina Web 

Comentarii privind pagina web (valabile - decembrie 2010) 

+ - 

 Categoria A 

1  Moldavian Journal of 

the Physical Sciences 

 

Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Societatea 

Fizicienilor din 

Moldova, 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Ştiinţe fizico-

matematice; 

Tehnică; 

Chimie 

http://sfm.asm.md/mold

phys/  

 

 

 

 

 

 

Sunt date despre colegiul de 

redacţie, date de contact, info 

privind abonarea revistei, frecvenţa 

ei.  

Sunt indicate cerinţele pentru 

autori (şi în română). 

Toate articolele sunt disponibile în 

variantă electronică (pdf). 

Este clar structurat şi uşor de 

utilizat. 

Nu există aparte rezumate sau alte 

elemente ale descrierii 

bibliografice. 

Nu sunt posibilităţi de căutare prin 

numerele revistei şi nici 

posibilitatea recenzării online.  

Lipsesc unele informaţii despre 

revistă (anul fondării, categorie, 

ISSN, editură, tipografie, formatul 

revistei, tirajul, prezenţa în baze de 

date internaţionale). 

2 Электронная 

oбработка mатериалов 

Institutul de Fizică 

Aplicată al AŞM 

Ştiinţe fizico-

matematice; 

Tehnică 

Chimie 

http://www.phys.asm.m

d/data/revseae.php 

 

De fapt, nu are un site propriu-zis, ci o rubrică pe site-ul IFA, care 

conţine doar o informaţie generală şi regulile de prezentare a articolelor 

pentru autori. 

Există şi o versiune în engleză a revistei, editată în SUA de către 

editura Allerton Press, Inc. sub denumirea Surface Engineering and 

Applied Electrochemistry, pe site-ul distribuitorului 

(http://www.springer.com/engineering/production+eng/journal/11987) 

există varianta integrală a articolelor în pdf, nu şi elemente bibliografice 

separate. 

Categoria B 

  3 Computer Science 

Journal of Moldova 

 

Institutul de 

Matematică şi 

Informatică 

al AŞM 

Ştiinţe fizico-

matematice  

http://www.math.md/pu

blications/csjm, parte a 

site-ului IMI 

 

Conţine date despre anul fondării, 

ISSN, colegiul de redacţie, date de 

contact, bazele de date în care este 

indexată.  

Sunt plasate instrucţiuni pentru 

autori. 

Sunt disponibile pe site 

următoarele elemente 

bibliografice: denumirea, autorul si 

instituţia pe care o reprezintă cu 

datele de contact a acestora, 

cuvinte-cheie, abstractul, precum şi 

Lipsesc posibilităţile de căutare 

prin numerele revistei, posibilitatea 

recenzării online şi unele date 

generale (categorie, editură, 

tipografie, formatul revistei, 

tirajul). 

http://sfm.asm.md/moldphys/
http://sfm.asm.md/moldphys/
http://www.phys.asm.md/data/revseae.php
http://www.phys.asm.md/data/revseae.php
http://www.allertonpress.com/journals/sur.htm
http://www.allertonpress.com/journals/sur.htm
http://www.springer.com/engineering/production+eng/journal/11987
http://www.math.md/publications/csjm-
http://www.math.md/publications/csjm-
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fişierul cu textul integral (în pdf). 

Site-ul are unele din cele mai 

depline descrieri bibliografice ale 

articolelor. 

4 Quasigroups and 

Relaited Systems 

 

Institutul de 

Matematică şi 

Informatică al AŞM,  

Institute of 

Mathematics Wroclaw 

University of 

Technology 

Ştiinţe fizico-

matematice 

http://www.quasigroups.

eu/  

Sunt date despre revistă (ISSN, 

anul fondării, profilul, bazele de 

date din care face parte). 

Este indicat colegiul de redacţie, 

date de contact,  posibilitatea de 

abonare şi instrucţiuni pentru 

autori. 

Se deosebeşte de altele prin 

existenţa unei rubrici aparte pentru 

autori şi recenzenţi, accesul la care 

se permite după înregistrare. 

Dintre elementele bibliografice se 

indică numele autorului, 

articolului, abstractul, numărul şi 

paginile revistei în care se află, iar 

articolele mai vechi de 5 ani pot fi 

accesate liber. 

Lipsesc posibilităţile de căutare 

prin numerele revistei şi unele date 

generale (categorie, formatul 

revistei, tirajul). 

5 Matematica, Buletinul 

Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

Institutul de 

Matematică şi 

Informatică al AŞM 

Ştiinţe fizico-

matematice 

 

http://www.math.md/pu

blications/basm/,  (parte 

a site-ului IMI) 

 

Conţine date despre anul fondării, 

ISSN, colegiul de redacţie, date de 

contact, bazele de date în care este 

indexată.  

Sunt plasate instrucţiuni pentru 

autori şi posibilităţile de abonare. 

Sunt disponibile pe site 

următoarele elemente 

bibliografice: denumirea 

articolului, autorul si e-mailul, 

paginile ocupate în revistă şi 

fişierul cu textul integral (în pdf), 

precum şi cuprinsul revistei. 

Lipsesc posibilităţile de căutare 

prin numerele revistei, posibilitatea 

recenzării online şi unele date 

generale (categorie, editură, 

tipografie, formatul revistei, 

tirajul). 

6 Chemistry Journal of 

Moldova  

 

Institutul de Chimie Chimie; 

Ştiinţe fizico-

matematice 

http://www.cjm.asm.md/  

 

 

Conţine date despre colegiul de 

redacţie, date de contact. 

Sunt foarte detaliate instrucţiunile 

pentru autori. 

Există posibilităţi de căutare în 

articole, după titlu, abstract, autor, 

conţinut, indicând anul sau 

compartimentul. 

Lipseşte posibilitatea recenzării 

online. 

Nu conţine toate datele despre 

revistă (anul fondării, categorie, 

frecvenţa apariţiei, editură, 

tipografie, formatul revistei, tirajul, 

prezenţa în baze de date 

internaţionale). 

http://www.quasigroups.eu/
http://www.quasigroups.eu/
http://www.math.md/publications/basm/
http://www.math.md/publications/basm/
http://www.cjm.asm.md/
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Elementele bibliografice pentru 

fiecare articol includ: denumirea, 

autorii, compartimentul, abstractul 

şi fişierul cu articolul integral care 

poate fi descărcat în pdf. 

Nu sunt clare criteriile de stabilire 

a articolelor de top care sunt 

deosebite pe site. 

7 Intellectus  

 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală, Consiliul 

Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare 

Drept;  

Tehnică;  

Biologie;  

Chimie;  

Economie; 

Agricultură 

http://www.agepi.md/md

/cid_pi/periodice/intellec

tus/index.php 

Reprezintă o rubrică pe site-ul AGEPI, care conţine date despre revistă, 

inclusiv rubricile, formatul, tirajul  (date ce nu se conţin pe alte site-uri), 

colegiul redacţional.  

Sunt indicate cerinţe clare pentru autori şi date de contact. 

Pentru fiecare număr există doar cuprinsul în pdf (pentru numerele cu 

vechime de peste 3 ani – şi articolul integral), nu şi alte elemente 

bibliografice. 

8 Buletinul Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei. 

Ştiinţele vieţii 

 

Institutul de Zoologie al 

AŞM, Institutul de 

Fiziologie şi 

Sanocreatologie al 

AŞM;  

Institutul de Ecologie şi 

Geografie al AŞM; 

Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor al 

AŞM; 

Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie al AŞM. 

Biologie; 

Geografie;  

Chimie 

http://www.bsl.asm.md/ Este doar o pagină în care sunt plasate numerele revistei in format pdf 

(ultimul din 2008). Nimic mai mult (nici măcar cerinţe pentru autori). 

9 Buletin Ştiinţific, 

Revista de  

Etnografie, Ştiinţele 

Naturii şi Muzeologie 

(Serie Nouă)  

 

Muzeul Naţional de 

Etnografie şi Istorie 

Naturală 

Istorie; 

Biologie 

http://muzeu.md/lang-

ro/publicaii.html 

Sunt plasate pe pagina web a muzeului numerele integrale în format pdf, 

fără alte date despre revistă sau elemente bibliografice separate (nu sunt 

nici măcar cerinţe pentru autori). 

10 Medicina Alternativă  

 

Asociaţia de Medicină 

Tradiţională şi 

Sanocreatologie  din 

R.M. 

Medicină;  

Biologie;     

Tehnică 

Nu a fost găsit site   

11 Curierul Medical  
 

 

Ministerul Sănătăţii, 

USMF 

 Medicină; 

Farmacie; 

Biologie 

http://www.usmf.md/ind

ex.php?page=curierul-

medical_ro 

Reprezintă o rubrică pe site-ul USMF, în care sunt plasate toate numerele 

revistei în format pdf, fără alte date despre revistă sau elemente 

bibliografice separate. 

12 Problemele 

Energeticii 

Regionale  
 

Institutul de Energetică 

al AŞM 

Tehnică http://ieasm.webart.md/ Informaţie generală despre revistă, 

colegiu de redacţie, date de 

contact. 

Informaţie detaliată pentru autori 

Majoritatea datelor despre revistă 

nu sunt indicate (anul fondării, 

profil, categorie, ISSN, frecvenţa 

apariţiei, editură, tipografie, 

http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/intellectus/index.php
http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/intellectus/index.php
http://www.agepi.md/md/cid_pi/periodice/intellectus/index.php
http://http/www.bsl.asm.md
http://http/www.bsl.asm.md
http://http/www.bsl.asm.md
http://www.bsl.asm.md/
http://www.muzeu.md/
http://www.muzeu.md/
http://www.muzeu.md/
http://www.muzeu.md/
http://www.muzeu.md/
http://muzeu.md/lang-ro/publicaii.html
http://muzeu.md/lang-ro/publicaii.html
http://www.usmf.md/index.php?page=curierul-medical_ro
http://www.usmf.md/index.php?page=curierul-medical_ro
http://www.usmf.md/index.php?page=curierul-medical_ro
http://ieasm.webart.md/
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În fiecare număr al revistei sunt 

următoarele elemente 

bibliografice:denumirea articolelor, 

autorii, rezumatul, cuvintele-cheie, 

precum şi fişierul cu  textul 

integral, care poate fi descărcat în 

format doc. 

formatul revistei, tirajul, prezenţa 

în baze de date internaţionale). 

Lipsesc posibilităţile de căutare 

prin numerele revistei şi 

posibilitatea recenzării online. 

13 Revista Arheologică 

 

Institutul Patrimoniului 

Cultural 

Istorie http://www.patrimoniu.

md/index.php?lng=md&

catid=71&artid=314 

Rubrică în cadrul site-ului patrimoniului istorico-cultural al RM (rubrica 

nu a fost reînnoită de la mijlocul anului 2009), care include reguli pentru 

autori, precum şi lista articolelor publicate în numerele revistei (ultimul 

nr.2, 2008).  

14 Tyragetia  

 

Muzeul Naţional de 

Arheologie şi Istorie a 

Moldovei 

Istorie http://www.nationalmus

eum.md/ro/press_release

s/journal_tyragetia 

Rubrică pe site-ul Muzeului, care include condiţiile de publicare în 

revistă, iar pentru fiecare număr – cuprinsul şi textul integral al fiecărui 

articol (deschidere pe site sau descarcare în format pdf). 

15 Economica  

 

Academia de Studii 

Economice din 

Moldova 

Economie http://www.ase.md/inde

x.php?page=economica1

_2010 

Reprezintă o rubrică pe site-ul ASE, în care sunt plasate numerele 

revistei în format pdf (nu sunt nici măcar cerinţe pentru autori). 

16 Economie şi Sociologie  

 

Institutul de Economie, 

Finanţe şi Statistică 

Economie; 

Sociologie 

http://www.iefs.md/?p=

23 

Este o rubrică pe site-ul IEFS, în care sunt indicate date de contact, 

cerinţe de prezentare a articolelor, precum şi numerele integrale ale 

revistei în format pdf. 

17 Sănătate Publică, 

Economie şi 

Management în 

Medicină  

 

USMF, 

”N.Testemiţanu”, 

Asociaţia Economie, 

Management şi 

Psihologie în Medicină 

Medicină; 

Farmacie;  

Economie; 

Psihologie 

http://www.public-

health.md/index.php?pa

ge=revista-economie-

management-si-

psihopedagogie 

Conţine o notă informativă privind revista (data fondării, numărul 

înregistrării la Ministerul Justiţiei, ISSN, periodicitatea, fondator, adresa 

redacţiei), recomandări pentru autori şi numerele integrale ale revistei 

(ultimul e nr.3 din 2009). Toate fişierele sunt in format pdf (şi se deschid 

într-o fereastră nouă). 

18 Francopolyphonie  

 

ULIM Filologie;  

Studiul artelor;  

Culturologie 

 

http://lafrancopolyphoni

e.blogspot.com/ 

Sunt date despre revistă (anul 

fondării, fondator, ISSN, categoria, 

date de contact, posibilitatea de 

abonare, colegiul de redacţie) şi 

instrucţiuni pentru autori. 

Site-ul conţine, pentru fiecare 

număr al revistei, cuprinsul şi 

fişiere cu numărul integral şi cu 

fiecare articol separat, ambele 

putând fi deschise pe net sau 

descărcate în pdf. 

Nu sunt prezentate elemente 

bibliografice aparte (rezumat, 

cuvinte-cheie, bibliografie etc.), 

posibilităţi de căutare şi recenzare 

online. 

Lipsesc unele date despre revistă 

(formatul revistei, tirajul, prezenţa 

în baze de date internaţionale). 

Categoria C 

19  

Meridian Ingineresc  

 

UTM Ştiinţe fizico-

matematice; 

Tehnică; 

 Economie; 

http://www.utm.md/mer

edian/  

Este indicată în forma unor fişiere 

în format .doc lista recenzenţilor şi 

instrucţiunile pentru autori.  

Conţinutul fiecărui număr al 

Date foarte limitate despre revistă, 

fără posibilităţi de căutare sau 

recenzare online. 

Ultimul număr plasat e din 2008. 

http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=71&artid=314
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=71&artid=314
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=71&artid=314
http://tyragetia@starnet.md/
http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia
http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia
http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia
http://www.ase.md/index.php?page=economica1_2010
http://www.ase.md/index.php?page=economica1_2010
http://www.ase.md/index.php?page=economica1_2010
http://www.iefs.md/?p=23
http://www.iefs.md/?p=23
http://www.public-health.md/index.php?page=revista-economie-management-si-psihopedagogie
http://www.public-health.md/index.php?page=revista-economie-management-si-psihopedagogie
http://www.public-health.md/index.php?page=revista-economie-management-si-psihopedagogie
http://www.public-health.md/index.php?page=revista-economie-management-si-psihopedagogie
http://www.public-health.md/index.php?page=revista-economie-management-si-psihopedagogie
http://lafrancopolyphonie.blogspot.com/
http://lafrancopolyphonie.blogspot.com/
http://www.utm.md/meredian/
http://www.utm.md/meredian/
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Chimie; 

 

revistei este disponibil în format 

.pdf. 

20 
Fizica şi Tehnologii 

Moderne 

 

UTM, Societatea 

fizicienilor din 

Moldova 

Ştiinţe fizico-

matematice; 

Tehnică;  

Pedagogie 

http://sfm.asm.md/ftm/ Este indicată echipa redacţională, 

date de contact şi sponsorii revistei 

Există informaţii pentru autori. 

Conţinutul fiecărui număr al 

revistei este dat sub formă de 

cuprins, putând fi deschise în pdf 

fiecare articol/compartiment. 

Date limitate despre revistă, fără 

posibilităţi de căutare sau 

recenzare online. 

Ultimul număr plasat e din 2008. 

21 Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe Exacte şi 

Economice) 

USM Ştiinţe fizico-

matematice; 

Economie; 

 

http://www.usm.md/?lan

gs=1&mode=408 

Rubrică pe site-ul USM. În afară de Îndrumar pentru autori, sunt plasate 

doar cuprinsul şi fişierul ce conţine toate articolele ale fiecărui număr, 

care poate fi descărcat în format pdf  (ultimul număr din 2009). 

22 Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe ale 

Naturii) 

 

USM Biologie; 

Chimie 

http://www.usm.md/?lan

gs=1&mode=404 

Rubrică pe site-ul USM. În afară de Îndrumar pentru autori, sunt plasate 

doar cuprinsul şi fişierul ce conţine toate articolele ale fiecărui număr, 

care poate fi descărcat în format pdf  (ultimul număr din 2009). 

23 Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe 

Umanistice)  

 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Istorie; 

Filozofie; 

Filologie 

 

http://www.usm.md/?mo

de=414 

Rubrică pe site-ul USM. În afară de Îndrumar pentru autori, sunt plasate 

doar cuprinsul şi fişierul ce conţine toate articolele ale fiecărui număr, 

care poate fi descărcat în format pdf  (ultimul număr din 2009). 

24 Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe Sociale) 

 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Sociologie; 

Drept;  

Ştiinţe politice 

 

 

 

http://www.usm.md/?mo

de=420 

Rubrică pe site-ul USM. În afară de Îndrumar pentru autori, sunt plasate 

doar cuprinsul şi fişierul ce conţine toate articolele ale fiecărui număr, 

care poate fi descărcat în format pdf  (ultimul număr din 2009). 

25 Studia Universitatis 

(Seria Ştiinţe ale 

Educaţiei)  

 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Pedagogie; 

Psihologie 

http://www.usm.md/?lan

gs=1&mode=406 

 

Rubrică pe site-ul USM. În afară de Îndrumar pentru autori, sunt plasate 

doar cuprinsul şi fişierul ce conţine toate articolele ale fiecărui număr, 

care poate fi descărcat în format pdf  (ultimul număr din 2009). 

26 Revista de Ştiinţă, 

Inovare, Cultură şi 

Artă  „Akademos” 

 

AŞM Ştiinţe reale; 

Ştiinţe ale vieţii; 

Ştiinţe socio-umane  

www.akademos.asm.md  

 

Sunt indicate unele date despre 

revistă (anul fondării, înregistrarea 

la Ministerul Justiţiei, Hotărârea 

CSŞDT, date de contact). 

Pentru fiecare număr există 

cuprinsul, din care poate fi accesat 

oricare articol. Există şi 

posibilitatea descărcării întregului 

număr în format pdf. 

Articolele apărute în toate 

numerele revistei sunt repartizate 

Nu sunt plasate instrucţiuni pentru 

autori, colegiul de redacţie şi unele 

date generale despre revistă (ISSN, 

frecvenţa apariţiei, formatul 

revistei, tirajul, prezenţa în baze de 

date internaţionale). 

Lipseşte posibilitatea recenzării 

online a materialelor. 

 

http://sfm.asm.md/ftm/
http://www.usm.md/?langs=1&mode=408
http://www.usm.md/?langs=1&mode=408
http://www.usm.md/?langs=1&mode=404
http://www.usm.md/?langs=1&mode=404
http://usm.md/
http://usm.md/
http://usm.md/
http://www.usm.md/?mode=414
http://www.usm.md/?mode=414
http://usm.md/
http://usm.md/
http://www.usm.md/?mode=420
http://www.usm.md/?mode=420
http://usm.md/
http://usm.md/
http://www.usm.md/?langs=1&mode=406
http://www.usm.md/?langs=1&mode=406
http://www.akademos.asm.md/
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pe site după compartimentul de 

care ţin şi pot fi descărcate. 

27 Drept, Economie şi 

Informatică  

 

ASEM, Universitatea 

din Galaţi „Dunărea 

de Jos” 

Economie; 

Drept; 

Tehnică; 

 Informatică  

http://www.ase.md/inde

x.php?page=dei1_2007  

Reprezintă o rubrică pe site-ul ASE, în care sunt plasate cuprinsul şi 

articolele pe numere ale revistei în format pdf (nu există Instrucţiune 

pentru autori). Ultimul număr plasat este din 2008. 

28 Buletinul Institutului 

de Geologie şi 

Seismologie 

  

Institutul de Geologie 

şi Seismologie 

 Geologie; 

Mineralogie 

 

http://igs.asm.md/buletin

.php 

Reprezintă o rubrică pe site-ul IGS, în care sunt plasate pentru fiecare 

număr al revistei, articolele apărute în format pdf (nu există Instrucţiune 

pentru autori). Ultimul număr plasat este din 2009. 

29 Analele Ştiinţifice ale 

USMF  

„N. Testemiţanu” 

 

USMF „N. 

Testemiţanu” 

Medicină; 

Farmacie; 

Chimie 

 

http://library.usmf.md/ Rubrică pe site-ul bibliotecii USMF, pentru fiecare număr fiind date 

compartimentele, care pot fi descărcate integral în format doc.  

30 Mediul Ambiant  

 

Ministerul Mediului, 

Institutul de Ecologie 

şi Geografie 

Biologie; 

Geografie; 

Chimie 

 

 

http://www.mediu.gov.

md/md/ma/ 

O rubrică pe site-ul Ministerului Mediului, în care pentru fiecare număr 

al revistei există 2 fişiere în format pdf: cuprinsul şi întreaga revistă. 

31 Revista Farmaceutică 

a Moldovei  

 

Asociaţia 

Farmaciştilor din RM 

Farmacie; 

Chimie 

Nu a fost găsit site   

32 Ştiinţa Agricolă  Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova; 

Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro”;  

Institutul de 

Pedologie şi 

Agrochimie „Nicolae 

Dimo”; Institutul de 

Protecţie a Plantelor 

şi Agricultură 

Ecologică a AŞM 

Ştiinţe agricole; 

Medicină veterinară; 

Tehnică; 

Biologie 

http://www.stiintaagricol

a.md  

Sunt câteva date generale despre 

revistă (ISSN, fondatori, colegiul 

de redacţie, adresa redacţiei ş.a.) 

Conţine Cerinţe pentru materialele.  

Pentru fiecare număr al revistei 

sunt disponibile următoarele 

elemente bibliografice: 

compartimentele, autorul şi 

denumirea articolului (în română şi 

engleză), rezumatul şi cuvintele-

cheie în engleză, CZU, data 

prezentării. Există pe site şi o 

rubrică separată – sumarul, care 

include doar autorii şi denumirea 

articolelor. 

Articolele pot fi accesate sau din 

sumar, sau din abstract în format 

html. Există şi posibilitatea 

descărcării integrale a numărului în 

format pdf. 

Lipsesc unele date generale despre 

revistă (anul fondării, frecvenţa 

apariţiei, formatul revistei, tirajul) 

Nu sunt prevăzute posibilităţi de 

căutare şi de recenzare online.  

http://www.ase.md/index.php?page=dei1_2007
http://www.ase.md/index.php?page=dei1_2007
http://igs.asm.md/buletin.php
http://igs.asm.md/buletin.php
http://library.usmf.md/
http://www.mediu.gov.md/md/ma/
http://www.mediu.gov.md/md/ma/
http://http/www.uasm.md
http://www.stiintaagricola.md/
http://www.stiintaagricola.md/


 94 

33 Viticultura şi 

Vinificaţia în Moldova  
 

Agenţia 

Agroindustrială 

„Moldova-Vin”, 

Institutul Naţional al 

Viei şi Vinului, 

Întreprinderea de Stat 

Combinatul de Vinuri 

de Calitate „Mileştii 

Mici” 

Ştiinţe agricole; 

Tehnică 

http://vinifera.md/rom/1

55/products.html 

Sunt indicate doar numerele revistei, este dată coperta şi cuprinsul 

acestora, iar varianta electronică (şi pe hârtie) a revistei poate fi procurată 

contra plată, făcând comandă de pe acest site. 

34 Agricultura Moldovei  

 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

al Republicii 

Moldova 

Ştiinţe agricole; 

Medicină veterinară; 

Tehnică 

 

Nu a fost găsit site   

35 Medicina 

stomatologică  

 

Asociaţia 

stomatologilor din 

Republica Moldova 

Medicină; 

Tehnică 

 

http://www.asrm.md/ Rubrică pe site-ul Asociaţiei stomatologilor, pe care este plasată imagine 

cu coperta numerelor şi se indică că pot fi descărcate numerele integrale 

ale revistei (probabil doar membrilor li se permite). 

36 Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii 

Cooperatist-

Comerciale din 

Moldova 

 

Universitatea 

Cooperatist-

Comercială din 

Moldova 

Economie; 

Tehnică; 

Drept 

Nu a fost găsit site    

37 Revista de Istorie a 

Moldovei  

 

Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept 

Istorie http://iisd.md/publicatii/r

evistele-

institutului/revdeim/ 

Rubrică pe site-ul Institutului de Istorie, în care sunt plasate numerele 

integrale ale revistei in format pdf (ultimul număr e din 2008). Sunt 

prevăzute rubrici Despre, Contacte, Condiţii, dar nu sunt completate. 

38 Revista de Ştiinţe 

Socio-Umane  
 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă 

Istorie; 

Pedagogie;  

Filologie 

 

http://www.upsc.md/pub

licatii.php 

Rubrică pe site-ul Universităţii „Ion Creangă”, care conţine pentru 

fiecare număr al revistei coperta şi 3 fisiere în pdf: Cuprins, Conţinut şi 

Redacţia. 

Într-un fişier separat (pdf) sunt detalii despre revistă. 

39 Stratum plus 

 

Universitatea  

„Şcoala 

Antrropologică 

Superioară” 

Istorie http://www.ant.md/stratu

m/ 

Informaţie despre revistă (doar în 

rusă şi engleză): anul fondării, 

fondator, categoria, periodicitatea, 

structura, formatul.  

Este indicat colegiul de redacţie şi 

adresa de contact. 

Pentru fiecare număr este prezentat 

doar cuprinsul. 

Nu sunt toate datele despre revistă 

(ISSN, tipografie, tirajul, prezenţa 

în baze de date internaţionale). 

Nu sunt Cerinţe pentru autori. 

lipsesc elemente bibliografice 

aparte (rezumat, cuvinte-cheie, 

bibliografie etc.), posibilităţi de 

căutare şi recenzare online. 

40 Revista de Etnologie şi 

Culturologie 

 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural al AŞM 

Istorie; 

Studiul artelor 

http://www.patrimoniu.

md/index.php?lng=md&

catid=72&artid=317&ca

tpage=1 

Rubrică a site-ului dedicat patrimoniului istorico-cultural al ţării, care 

include doar numerele în pdf (până în 2008) sau adnotare în doc 

(numărul din 2010). 

http://vinifera.md/rom/155/products.html
http://vinifera.md/rom/155/products.html
http://www.asrm.md/
http://iistasm@yahoo.com/
http://iistasm@yahoo.com/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revdeim/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revdeim/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revdeim/
http://www.upsc.md/publicatii.php
http://www.upsc.md/publicatii.php
http://www.ant.md/stratum/
http://www.ant.md/stratum/
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=72&artid=317&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=72&artid=317&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=72&artid=317&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=72&artid=317&catpage=1
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41 Studii Economice 

 

ULIM Economie http://economie.ulim.md

/activitate-

stiintifica/revista-

stiintifica-studii-

economice 

Este o rubrică pe site-ul Departamentului Economie al ULIM, care 

include doar ultimul număr al revistei în format pdf (pentru descărcare). 

42 Revista Economică 

  

Institutul de 

Economie, Finanţe şi 

Statistică 

Centrul Internaţional 

de cercetare a 

reformelor 

economice 

Economie Nu a fost găsit site    

43 Fin-Consultant 

 

Asociaţia Auditorilor 

şi consultanţilor în 

management din RM 

Drept; 

Economie 

www.finconsult.md 

 

Sunt date despre revistă, colegiul 

de redacţie, grupul de recenzenţi. 

Pentru fiecare număr este dat 

rezumatul şi câte 2 articole. 

Nu sunt toate datele despre revistă, 

nu există posibilităţi de recenzare 

online. 

Problema principală a revistei este 

că sunt foarte puţine articole 

ştiinţifice, cel mai des – 1 pe 

număr. 

44 Revista de Filozofie, 

Sociologie şi Ştiinţe 

Politice 

 

Institutul  Integrare  

Europeană şi Ştiinţe 

Politice 

Ştiinţe politice; 

Sociologie; 

Filozofie 

 

http://iiesp.asm.md/?cat

=40 

Rubrică pe site-ul Institutului de Integrare Europeană, care conţine 

condiţiile de publicare în revistă şi numerele integrale ale revistei în 

format pdf. 

45 Intertext  

 

ULIM Filologie; 

 Studiul artelor; 

Culturologie; 

Pedagogie 

 

http://icfi.ulim.md/ro/pu

blicatii/ 

Rubrică pe site-ul Institutului de cercetări filologice şi interculturale ale 

ULIM, care conţine Instrucţiuni pentru autori şi numerele integrale ale 

revistei în format pdf (ultimul 3-4, 2009). 

46 Limba Română  

 

Colectivul redacţiei 

 

Filologie; 

Studiul artelor; 

Culturologie 

http://www.limbaroman

a.md  

Site-ul are următoarele rubrici: 

numărul curent, despre noi, autori, 

noutăţi, contact. 

Există arhivă cu toate numerele, iar 

pentru numărul curent este indicat 

autorul şi denumirea articolului, 

existând posibilitatea accesării 

fiecăruia. 

Site-ul are instrument de căutare. 

Nu există posibilităţi de recenzare 

online şi nu sunt toate elementele 

bibliografice date separat. 

47 Revistă de Lingvistică 

şi Ştiinţă Literară  
 

 

 

Institutul de Filologie 

al AŞM 

Filologie http://www.if.asm.md/re

vista-de-lingvistica-si-

stiinta-literara.html (nu 

mai e valabilă)  

 

Este o rubrică în construcţie a site-ului Institutului de Filologie. 

 

 

 

 

http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/revista-stiintifica-studii-economice
http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/revista-stiintifica-studii-economice
http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/revista-stiintifica-studii-economice
http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/revista-stiintifica-studii-economice
http://economie.ulim.md/activitate-stiintifica/revista-stiintifica-studii-economice
http://www.finconsult.md/
http://http/ifilos.asm.md
http://http/ifilos.asm.md
http://http/ifilos.asm.md
http://iiesp.asm.md/?cat=40
http://iiesp.asm.md/?cat=40
http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/
http://icfi.ulim.md/ro/publicatii/
http://www.limbaromana.md/
http://www.limbaromana.md/
http://filologieasm@mail.md/
http://filologieasm@mail.md/
http://www.if.asm.md/revista-de-lingvistica-si-stiinta-literara.html
http://www.if.asm.md/revista-de-lingvistica-si-stiinta-literara.html
http://www.if.asm.md/revista-de-lingvistica-si-stiinta-literara.html
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Actualmente 

succesoarea de drept a 

revistei RLŞL este 

revista Philologia  

 

http://www.if.asm.md/bi

blioteca/Philologia/Philo

logia_2011_vol_1-2.pdf 

La adresa respectivă se găsesc 2 numere ale revistei Philologia: 2011, 

nr.1-2 şi 3-4. 

48 Metaliteratura  

 

Institutul de 

Filologie, 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” 

Filologie 

 

 

http://metaliteratura.110

mb.com/ 

Sunt date de contact, colegiul de 

redacţie cu CV-uri. 

Sunt indicate normele de redactare 

pentru materiale prezentate. 

Conţine, în formă scanată, coperta 

şi sumarul fiecărui număr şi cu 

excepţia ultimului număr, revista 

poate fi descărcată în format pdf.  

Nu sunt elemente bibliografice 

date separat, puţine date despre 

revistă, lipsesc posibilităţi de 

căutare şi recenzare online. 

49 Administrarea 

Publică  

 

Academia 

Administrare Publică 

pe lângă Preşedintele 

R.M. 

Administrare 

publică; 

Ştiinţe politice; 

Drept 

 

http://www.aap.gov.md/

ro/publicsacademy/revist

a/ 

Rubrică pe site-ul Academiei de Administrare, care conţine numerele 

integrale ale revistei în format pdf (ultimul număr din 2009). 

50 Revista 

Moldovenească de 

Drept Internaţional şi 

Relaţii Internaţionale 

  

Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept; 

Universitatea de 

Studii Europene din 

Moldova, Institutul 

de Stat de Relaţii 

Internaţionale din  

Moldova, 

Asociaţia de Drept 

Internaţional din 

Moldova 

Drept  http://iisd.md/publicatii/r

evistele-

institutului/revmolddiri/ 

Rubrică pe site-ul Institutului de Istorie, în care sunt plasate numerele 

integrale ale revistei in format pdf. Sunt prevăzute rubrici Despre, 

Contacte, Condiţii, dar nu sunt completate. 

51 Legea şi Viaţa 

 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea 

Constituţională, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, Academia 

„Ştefan cel Mare”  a 

MAIRM 

Drept Nu a fost găsit site    

52 Закон и Жизнь  
 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea 

Constituţională, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, Academia 

„Ştefan cel Mare”  a 

Drept Nu a fost găsit site    

http://filologieasm@mail.md/
http://metaliteratura.110mb.com/
http://metaliteratura.110mb.com/
http://www.aap.gov.md/ro/publicsacademy/revista/
http://www.aap.gov.md/ro/publicsacademy/revista/
http://www.aap.gov.md/ro/publicsacademy/revista/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revmolddiri/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revmolddiri/
http://iisd.md/publicatii/revistele-institutului/revmolddiri/
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MAI 

53 Revista de Studii şi 

Cercetări Juridice 

 

Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept 

Drept Nu a fost găsit site    

54 Revista Naţională de 

Drept 

 

USM,  

ASEM, 

ULIM 

Drept http://www.usm.md/?mo

de=585 

Rubrică pe site-ul USM, care conţine doar numerele integrale ale revistei 

în format pdf. 

55 Probleme actuale ale 

prevenirii şi 

combaterii 

criminalităţii: anuar 

ştiinţific 

 

Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAIRM 

Drept http://academy.police.m

d/anuarul-stiintific/  

Rubrică pe site-ul Academiei de Poliţie, care conţine Cerinţele pentru 

publicare şi numerele integrale ale revistei în format pdf. 

56 Avocatul poporului 

(Revistă ştiinţifico-

practică şi 

informativă de drept) 

 

Biroul Avocaţilor din 

RM, Centrul de Drept 

al Avocaţilor, 

Universitatea de Studii 

Europene, Institutul 

Republican de 

Expertiză Judiciară şi 

Criminalistică de pe 

lîngă Ministerul 

Justiţiei 

Drept Nu a fost găsit site    

57 Ştiinţa Culturii Fizice 

 

US Educaţie Fizică şi 

Sport  

Pedagogie Nu a fost găsit site    

58 Teoria şi Arta 

Educaţiei Fizice în 

Şcoală 

 

USEFS Pedagogie; 

Psihologie 

Nu a fost găsit site    

59 Univers Pedagogic 

 

Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei 

Pedagogie; 

Psihologie 

http://www.ise.md/perif/

revistaup.html 

Rubrică pe site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, care conţine 

informaţie generală despre revistă, colegiul de redacţie şi adresa şi 

persoane de contact. Nu este informaţie despre nici un număr al revistei. 

60 Revista de Psihologie. 

Pedagogie Specială, 

Asistenţă Socială  
 

U.P.S. „Ion Creangă” Psihologie; 

Pedagogie 

http://www.upsc.md/pub

licatii_ps.php 

Rubrică pe site-ul Universităţii „Ion Creangă”, care conţine date despre 

anul fondării, fondator, colegiu de redacţie, precum şi recomandări 

pentru autori cu date de contact. 

Pentru fiecare număr al revistei sunt plasate 3 fisiere în pdf: numărul 

integral, cuprinsul şi autorii. 

61 Artă şi Educaţie 

Artistică  

 

U. S. „Aleco Russo”, 

Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte 

Plastice 

Pedagogie; 

Studiul artelor; 

Culturologie 

http://libruniv.usb.md/ Este o rubrică pe site-ul bibliotecii Universităţii din Bălţi, care nu a putut 

fi accesată. 

http://www.usm.md/?mode=585
http://www.usm.md/?mode=585
http://academy.police.md/anuarul-stiintific/
http://academy.police.md/anuarul-stiintific/
http://www.ise.md/perif/revistaup.html
http://www.ise.md/perif/revistaup.html
http://www.upsc.md/publicatii_ps.php
http://www.upsc.md/publicatii_ps.php
http://libruniv.usb.md/
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62 Buletinul Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei. 

Ştiinţe Medicale  

 

AŞM Subsecţia de 

Ştiinţe Medicale a 

Secţiei Ştiinţe ale 

Naturii şi Vieţii  ale 

AŞM, 

Institutul Oncologic, 

Institutul de 

Cardiologie, 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul Ocrotirii 

Sănătăţii Mamei si 

Copilului, Institutul 

de 

Ftiziopneumologie, 

Institutul de 

Neurologie şi 

Neurochirurgie, 

Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Preventivă, 

Centrul Naţional de 

Sănătate Reproductivă 

şi Genetică Medicală, 

Centrul Naţional de 

Management în 

Sănătate, Centrul 

Naţional Ştiinţifico-

Practic de Medicină 

Urgentă, USMF 

„.N.Testemiţanu” 

Medicină; 

Farmacie 

 

Nu a fost găsit site    

63 Arta Medica  

 

Asociaţia chirurgilor 

„Nicolae Anestiadi” 

din R.M. 

Medicină; 

Farmacie 

http://www.artamedica.m

d/  

Sunt datele de înregistrare a 

revistei, colegiul de redacţie, 

informaţie de contact, informaţie 

pentru autori. 

Sunt plasate toate articolele sub 

formă de text integral în pdf, 

însoţite de următoarele elemente 

bibliografice: denumirea articolului 

în română şi engleză, autorul, 

gradul şi instituţia pe care o 

reprezintă, rezumate în limbile 

Nu sunt indicate toate datele 

despre revistă (anul fondării, 

categorie, frecvenţa apariţiei, 

formatul revistei, tirajul ş.a.). 

Lipseşte posibilitatea recenzării 

online. 

http://www.artamedica.md/
http://www.artamedica.md/
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română şi engleză. 

Există sistem de căutare în 

numerele revistei, în urma căreia 

pot fi accesate rezumatele şi textele 

integrale care conţin cuvintele 

căutate. 

64 Analele Ştiinţifice 

(Asociaţia Chirurgilor 

Pediatri Universitari 

din Republica 

Moldova)  

 

Asociaţia Chirurgilor 

Pediatri Universitari 

din Republica 

Moldova 

Medicină http://acpmd.org/magazin

e.html 

Rubrică pe site-ul Asociaţiei Chirurgilor Pediatri, care conţine date de 

contact, cerinţele faţă de materialele prezentate şi numerele integrale ale 

revistei în format pdf. 

65 Buletin de 

Perinatologie 

 

Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul Ocrotirii 

mamei şi Copilului 

Medicină; 

Farmacie 

http://apm.md/Publication

.html 

O rubrică cu date generale despre revistă şi numerele integrale ale 

buletinului în format pdf. 

66 Info-Med  

 

Asociaţia Tehnica şi 

Tehnologii Medicale 

Medicină; 

Farmacie 

Nu a fost găsit site   

67 Anuar Ştiinţific: 

Muzică, Teatru, Arte 

Plastice  

 

A.M.T.A.P Studiul artelor; 

Culturologie 

http://www.amtap.md/ro/

amtap/anuar.html 

Rubrică pe site-ul Academiei, care conţine o scurtă descriere a revistei şi 

lista articolelor publicate (fără a fi indicat din ce număr fac parte), 

inclusiv denumirea în română şi engleză, autorul, rezumat în engleză şi 

acces la textul integral al articolului. 

68  Arta (2 Fascicule: 

Arta Audio-vizuală; 

Arta Vizuală  

 

Institutul 

Patrimoniului 

Cultural 

 

Studiul artelor; 

Culturologie 

http://www.patrimoniu.m

d/index.php?lng=md&ca

tid=73&artid=316&catp

age=1 

Rubrică a site-ului dedicat patrimoniului istorico-cultural al ţării, care 

include cuprinsul tuturor numerelor editate. 

69 Revista ştiinţifico-

practică „Psihologie” 

 

Asociaţia 

psihologilor 

practicieni din 

Moldova 

Psihologie www.psihologie.key.md 

 

Sunt date generale despre revistă, 

informaţie de contact, recomandări 

pentru autorii care publică, 

articolele şi numerele integrale ale 

revistei în format pdf. 

Există un instrument de căutare. 

Nu sunt elemente bibliografice 

separate ale articolului. 

Lipseşte colegiul de redacţie. 

Nu sunt toate datele despre revistă. 

70 Moldoscopie  

 

Universitatea de Stat 

din Moldova 

Ştiinţe politice 

 

http://www.usm.md/?mo

de=437 

Rubrică pe site-ul USM oferind acces la numerele integrale ale revistei, 

care pot fi descărcate în format doc. 

 

Notă: pentru site-urile care conţin informaţii limitate referitor la reviste şi lipsesc elemente de bază comentariile sunt plasate într-o singură 

coloană. (Studiul a fost efectuat la finele lui 2010). 

 

http://acpmd.org/magazine.html
http://acpmd.org/magazine.html
http://apm.md/Publication.html
http://apm.md/Publication.html
http://www.amtap.md/ro/amtap/anuar.html
http://www.amtap.md/ro/amtap/anuar.html
http://ipatrimoniu@asm.md/
http://ipatrimoniu@asm.md/
http://ipatrimoniu@asm.md/
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=316&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=316&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=316&catpage=1
http://www.patrimoniu.md/index.php?lng=md&catid=73&artid=316&catpage=1
http://www.psihologie.key.md/
http://www.usm.md/?mode=437
http://www.usm.md/?mode=437


  

ANEXA 5 

Fişa de evaluare a lucrării înaintate spre publicare în revistă 

 

Varianta I.  

 

0 = lipsa informaţiei; 1 = insuficient; 2 = satisfăcător; 3 = bine; 4 = foarte bine; 5 = excelent 

 

Nr. Criterii Elemente 
Punctaj 

acordat 

1 
Formularea adecvată 

a titlului lucrării 

1. Concizia, caracterul informativ al titlului şi 

concordanţa acestuia cu conţinutul articolului 

 

2

.

  

Importanţa şi 

utilitatea cercetării 

2. Actualitatea abordării temei, potenţialul de a 

stârni dezbateri 

 

3. Utilitatea cercetării pentru ştiinţă, educaţie, 

economie 

 

3

. 
Originalitatea şi 

noutatea 

4. Gradul de noutate al lucrării, locul articolului 

recenzat printre lucrările publicate la tema 

respectivă 

 

5. Originalitatea tratării problematicii abordate  

4

.

  
Calitatea ştiinţifică 

6. Fundamentarea teoretică a studiului, 

formularea adecvată a ipotezelor ca urmare a 

analizei teoretice 

 

7. Utilizarea potrivită, în conformitate cu 

realizările ştiinţifice moderne, a abordărilor 

metodologice, experimentale, statistice etc. 

 

8. Structurare logică şi detaliere suficientă a 

studiului 

 

9. Coerenţa argumentelor, interpretarea ştiinţifică 

a rezultatelor obţinute. 

 

10. Concentrare pe rezultate, interpretări şi 

concluzii 

 

11. Lipsa erorilor ştiinţifice şi a concepţiilor 

greşite 

 

12. Nivelul de justificare a concluziilor prin 

rezultatele obţinute, ca urmare a analizei 

adecvate 

 

13. Valoarea rezultatelor ştiinţifice în raport cu 

nivelul internaţional 

 

5

. 

Stilul de exprimare, 

ilustrarea prin tabele, 

grafice etc. 

14. Claritate, accesibilitate şi înţelegere a 

aserţiunilor, caracter concis al prezentării, 

respectarea ortografiei şi punctuaţiei 

 

15. Prezentarea grafică a lucrării, raţionalitatea 

includerii figurilor şi tabelelor şi corespunderea 

lor temei abordate 

 

6

.

  

Modul de utilizare a 

bibliografiei 

16. Reflectarea ideii urmărite în text de către 

referinţele folosite  

 

17. Utilizarea unei bibliografii relevante, de dată 

recentă la subiectul studiat 

 

18. Citări din reviste recunoscute pe plan 

internaţional 

 

7Aspectele etice 19. Veridicitatea datele utilizate  



  

.

  

20. Lipsa elementelor de plagiat  

Punctaj total  

Comentarii: argumentarea 

punctajului acordat pe criterii 

(elemente) 

 

Recomandări Editorului 
acceptată restituită respinsă 

   

Recomandări Autorului 

(modificări/completări; metodici; 

literatură etc.)  

 

 

Notă: se recomandă respingerea lucrării care a acumulat sub 50 p., restituirea spre 

completare/modificare a lucrării care acumulează 50-75 p. şi acceptarea lucrării cu peste 75 p. 

 

 

Varianta II.  

 

calificative: slab, satisfăcător, puternic 

 

Nr. 

 
Criterii Elemente 

Comentarii / 

punctaj 

I. 
Calitatea ştiinţifică a 

lucrării 

Gradul de cunoaştere a literaturii în domeniu şi 

gradul implicării/utilizării/valorificării acesteia în 

lucrare 

 

Fundamentarea ştiinţifică a conţinutului studiului, 

calitate metodologică, concepţia lucrării, 

dezvoltarea conceptelor şi a subiectului 

 

Noutate şi inovaţie, grad de originalitate a ideilor 

şi a analizei 

 

Punctajul acordat  

(maximum – 50 p.) 

 

II. 
Relevanţa, impactul şi 

importanţa lucrării 

Importanţa scopului lucrării şi a rezultatelor 

obţinute, gradul de atingere a obiectivelor 

 

Relevanţa studiului asupra activităţii de 

cercetare-dezvoltare şi a celei educaţionale 

 

Impactul asupra domeniilor la care face referire 

articolul, respectiv gradul de aplicabilitate sau 

implementare în cazul lucrărilor cu caracter 

practic 

 

Punctajul acordat  

(maximum – 30 p.) 

 

III. Calitatea conţinutului 

tehnic 

Relevanţa surselor bibliografice  

Organizarea materialului, formularea şi 

prezentarea informaţiei şi analizei, inclusiv 

claritate, concizie şi acurateţe a textului 

 

Lipsa erorilor, conceptelor greşite şi a 

ambiguităţilor 

 

Punctajul acordat  

(maximum – 20 p.) 

 

Punctaj total acordat  



  

Recomandări Editorului 
acceptată restituită respinsă 

   

Recomandări Autorului 

(modificări/completări; metodici; 

literatură etc.)  

 

Notă: se recomandă respingerea lucrării care a acumulat sub 50 p., restituirea spre 

completare/modificare a lucrării care acumulează 50-75 p. şi acceptarea lucrării cu peste 75 p. 

 

 

Varianta III.  

 

Nr. Secţiunea Întrebări Răspunsuri, comentarii 

1. 
Titlul şi 

rezumatul 

articolului 

Titlul redă adecvat conţinutul articolului?  

Există discrepanţe între rezumat şi restul 

articolului? 

 

Poate fi rezumatul înţeles fără citirea 

articolului? 

 

2. Introducerea 

Este introducerea concisă?  

Scopul studiului este clar definit?  

Există o analiză argumentată a literaturii pe care 

se bazează studiul? 

 

Sunt definiţi termenii utilizaţi în articol?  

Este clar stabilită ipoteza cercetării?  

3. Metodologia Ar putea un alt cercetător să reproducă studiul 

utilizând metodele specificate sau metodele 

sunt neclare? 

 

Sunt justificate alegerile autorilor în ceea ce 

priveşte metodicile utilizate (instrumente 

analitice, metode statistice etc.)? 

 

Dacă autorii au înaintat o ipoteză, au fost 

utilizate metode care permit testarea ipotezei? 

 

4. Rezultatele 

Sunt clar explicate rezultatele?  

Este ordinea de prezentare a rezultatelor 

potrivită ordinii de prezentare a metodelor? 

 

Sunt rezultatele rezonabile şi aşteptate sau ele 

sunt neaşteptate? 

 

Sunt prezentate rezultate care nu au fost 

precedate de abordări adecvate în secţia 

dedicată metodologiei? 

 

5. 
Comentarea 

rezultatelor 

Este comentarea rezultatelor concisă?  

Au stabilit autorii dacă ipoteza sau întrebările 

ştiinţifice au fost verificate/au primit răspuns? 

 

Sunt concluziile autorilor justificate prin 

rezultatele prezentate în studiu? 

 

În cazul rezultatelor neaşteptate sunt ele 

comentate adecvat de către cercetători? 

 

Sunt indicate limitele studiului?  

6. 
Prezentarea 

grafică 

 

Sunt figurile şi tabelurile utilizate adecvat? Alte 

figuri sau tabele ar ilustra mai bine conţinutul 

sau sunt necesare prezentări grafice 

suplimentare? 

 



  

Figurile şi tabelele utilizate prezintă adecvat 

rezultatele importante? 

 

Asigură legendele o explicaţie clară pentru 

înţelegerea figurilor, fără necesitatea consultării 

restului articolului? 

 

7. 
Referinţe 

bibliografice 

 

Sunt prezentate referinţe bibliografice adecvate 

studiului efectuat? 

 

Exisă erori în lista referinţelor? Referinţele au 

fost citate corespunzător? Sunt prezente în text 

citări fără indicarea surselor? 

 

Exită surse bibliografice importante la subiectul 

cercetat care nu au fost indicate la referinţe? 

 

Recomandări 

Editorului 

acceptată restituită respinsă 

   

Recomandări 

Autorului 

(modificări/ 

completări; 

metodici; literatură 

etc.)  

 

 

 



  

ANEXA 6 

 

Elementele bibliografice ale articolelor care vor fi făcute publice online 

 

 

Denumirea elementului 

Timpul publicării  

online 

Odată cu 

publicarea pe 

hârtie 

Peste o 

perioadă după 

publicarea pe  

hârtie* 

Autorul (nume, prenume, grad ştiinţific şi ştiinţifico-

didactic) 

  

Denumirea articolului    

Instituţia autorului/Afilierea (locul de muncă sau în care 

a fost executată) 

  

Domeniul, subdomeniul ştiinţific   

Limba de publicare a articolului   

Revista în care a fost publicat (denumirea, numărul, 

paginile articolului) 

  

Cuvinte-cheie   

Rezumat/Abstract  

şi Limba de publicare a rezumatului 

  

Bibliografie   

Textul integral al articolului   

Proiectul în cadrul căruia a fost efectuată cercetar ea   

 

* Perioada va fi decisă de fiecare colegiu de redacţie în conformitate cu propria politică 

editorială. 

 



  

ANEXA 7 

Sistem de calculare pentru compartimentul Statistica bibliometrică a IBN 

 

 

Statistica bibliometrică este opţiunea din meniu care  se bazează pe un sistem de calculare ce 

va permite calculul indicatorilor solicitaţi de utilizator. 

În tabel este prezentată corespondenţa opţiunilor din meniu şi elementele respective, care pot fi 

utilizate pentru fiecare opţiune în procesul de generare a indicatorilor.  

 

Opţiuni Elemente 

- Numărul total al articolelor 

- Numărul articolelor publicate în reviste de tip A 

- Numărul articolelor publicate în reviste de tip B 

- Numărul articolelor publicate în reviste de tip C 

- total 

- autori; 

- reviste; 

- proiecte;  

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; profil; 

- ţări; 

- articole cu autori de peste hotare; 

- articole cu autori de la diferite instituţii 

- Numărul articolelor publicate de către sau 

împreună cu autori de peste hotare  

- Numărul articolelor publicate împreună de către 

autori de la diferite instituţii 

- autori; 

- proiecte; 

- instituţii; 

- domenii ştiinţifice; 

- reviste 

 

Pentru primele 4 opţiuni din coloana stângă se vor putea bifa oricare dintre elementele din 

coloana dreaptă corespunzătoare, pentru a genera indicatori.   

Statistica bibliometrică (de altfel, ca şi rezultatele căutărilor) vor putea fi imprimate, salvate 

pe hard-disc sau transmise pe poşta electronică. Rezultatele obţinute ar putea fi prezentate atât sub 

formă de tabel, cât şi în formă grafică. 

 

 



  

ANEXA 8 

 

Propuneri de modificare a reglementărilor ce ţin de revistele ştiinţifice 

 

Varianta I: 

 

a) în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice se introduce: 

 - la p. 17 (în lista cerinţelor de eligibilitate), următoarea frază: „- revista este monitorizată 

de către Instrumentul Bibliometric Naţional”; 

- la Dispoziţii finale şi tranzitorii un nou punct în redacţia „Cerinţa obligatorie pentru reviste 

de a fi monitorizate de către Instrumentul Bibliometric Naţional întră în vigoare începând cu 1 

ianuarie 2013”; 

b) se elaborează aparte un document care stipulează modul de includere şi monitorizare a 

revistelor de către IBN. 

 

Varianta II: 

În Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice: 

- la p. 13, ultima frază, se pune virgulă şi se adaugă sintagma „inclusiv îndeplinirea 

condiţiilor necesare pentru funcţionarea IBN”. 

 - la p. 17 (în lista cerinţelor de eligibilitate), se adaugă următoarea frază: „- revista este 

monitorizată de către Instrumentul Bibliometric Naţional”; 

- se include un punct nou, 18, în următoarea redacţie: „Modul de includere şi monitorizare a 

revistelor ştiinţifice de către Instrumentul Bibliometric Naţional este stipulat în anexa 4 la 

Regulament” 

- la Dispoziţii finale şi tranzitorii se adaugă un nou punct în redacţia „Cerinţa obligatorie 

pentru reviste de a fi monitorizate de către Instrumentul Bibliometric Naţional intră în vigoare 

începând cu 1 ianuarie 2013”. 

- După anexa 3 se adaugă „Anexa 4. Modul de includere şi monitorizare a revistelor 

ştiinţifice de către Instrumentul Bibliometric Naţional”, a cărui conţinut urmează să fie definitivat 

după testarea IBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


