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1. DE CE EVALUĂM PERFORMANȚA CERCETĂRII? 

Analiza cantitativă este un instrument principal al științei. Cercetarea științifică în sine, 

precum și înregistrarea, dar și comunicarea rezultatelor cercetării prin publicații au devenit destul 

de complexe. Ele sunt atât de complexe și specializate încât cunoștințele și experiența personală 

nu mai sunt instrumente suficiente pentru înțelegerea tendințelor sau pentru luarea deciziilor. Cu 

toate acestea, nevoia de selectivitate, de identificare a domeniilor de cercetare semnificative sau 

de specializare inteligentă, precum și gestionarea mai eficientă a investițiilor în știință nu face 

decât să crească. 

Măsurarea excelenței în cercetare, precum și calitatea cercetării este o problemă care 

interesează din ce în mai mult guvernele, instituțiile de cercetare, universitățile și organismele de 

finanțare ca o modalitate de evaluare a responsabilității și calității cercetării științifice. Părțile 

interesate și factorii de decizie din instituții de cercetare, universități, din guvern și agenții de 

finanțare trebuie să decidă care cercetările ar trebui să fie susținute, sau care proiecte de cercetare 

și cercetători ar trebui să primească mai mult sprijin financiar decât alții. Până relativ recent, 

recenzarea colegială (peer review) a fost principala cale prin care factorii de decizie din sfera 

cercetare-dezvoltare-inovare (CDI), precum și finanțatorii cercetării luau decizii privind politica 

științei. 

Bibliotecile care se confruntă cu decizii de colectare de fonduri, fundațiile care iau decizii 

de finanțare sau agențiile guvernamentale care evaluează nevoile naționale de cercetare ar trebui 

să se bazeze pe analiza experților și a performanței cercetării științifice. Universitățile din întreaga 

lume trebuie să demonstreze capacitățile sale într-o varietate de circumstanțe și pentru diferite 

grupuri: studenți, profesor, societate.  

Atât universitățile publice, cât și cele private care solicită finanțarea cercetării de la 

agenții și fundații guvernamentale trebuie să ofere dovezi ale realizărilor și capacităților lor. De 

asemenea, universitățile, precum și instituțiile de cercetare trebuie să raporteze privind 

performanța lor, ca parte a protocoalelor naționale sau profesionale de responsabilitate. Într-

adevăr, fiecare universitate sau instituție de cercetare trebuie să aibă o înțelegere clară, bazată pe 

dovezi, a performanței instituției față de obiectivele și misiunea ei. Această înțelegere este obținută 

și menținută prin evaluarea continuă a tuturor funcțiilor instituției. 

Întrucât cercetarea este o funcție centrală, universitățile și instituțiile de cercetare trebuie 

să își evalueze performanța. Datele privind performanța cercetării ajută la informarea deciziilor 

strategice privind domeniile de cercetare care trebuie sprijinite sau dezvoltate. De asemenea, aceste 

date ajută conducătorii instituțiilor academice și universitare să înțeleagă poziția instituției în 

raport cu standardele globale și naționale privind producția științifică: Cât de multe cercetări se 

desfășoară? Care este impactul acestora? Câte articole ale cercetătorilor sau profesorilor 

universitari sunt publicate în reviste de top? Numărul publicațiilor crește sau scade? 

Deținând informații sigure și obiective despre producție și impact, instituțiile de cercetare, 

universitățile au o bază solidă pentru stabilirea obiectivelor, determinarea progresului, luarea 

deciziilor bugetare și de personal, investiția în infrastructură și colaborarea cu agenții externe. 
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2. CUM POATE FI EVALUATĂ CERCETAREA? 

Actualmente, multe țări din întreaga lume recunosc importanța evaluării performanței 

cercetării științifice. Datele despre productivitatea cercetării științifice îi ajută pe factorii de decizie 

să elaboreze planuri strategice pe termen lung, să răspundă la întrebările privind direcțiile de 

cercetare care ar trebui să fie explorate în viitor sau ce activități de cercetare ar trebui sprijinite în 

conformitate cu obiectivele economice și politice ale unei țări. Indicatorii bibliometrici sunt 

aplicați din ce în ce mai mult de către guverne și diverse organizații de finanțare, în special datorită 

aplicabilității lor la scară largă, a costurilor și a timpului redus, precum și a obiectivității lor. Scopul 

utilizării acestor indicatori este de a optimiza alocările pentru cercetare și de a face finanțarea mai 

eficientă și mai efectivă. Mai mult, astfel de analize bibliometrice sunt necesare pentru a înțelege 

poziția țării în raport cu standardele globale și interne ale calității și producției științifice. Din acest 

punct de vedere, este clar de ce o astfel de analiză se realizează nu numai în țările dezvoltate 

economic, dar și în multe țări în curs de dezvoltare, precum și în țări cu economie în tranziție. Într-

adevăr, finanțarea guvernamentală a cercetării în țările cu provocări sociale, economice sau 

politice și cantitate restrânsă a resurselor disponibile ar trebui să fie foarte eficientă, ceea ce nu 

poate fi realizat fără analize bibliometrice corecte. 

În prezent, pentru analize bibliometrice pe larg se folosește baza de date Scopus care este 

poziționată de către compania Elsevier ca cea mai mare bază de date bibliografică universală cu 

capacitatea de a urmări citările științifice ale publicațiilor. Deși, WoS are anumite avantajele în 

comparație cu Scopus, cum ar fi adâncimea de acoperire, baza de date WoS include publicații din 

anul 1945, iar Scopus include publicații din anul 1966, ambele baze de date se completează 

reciproc, deoarece nicio resursă nu este exclusivă și exhaustivă. 

Unul din cele mai importante motive pentru crearea unui baze de date bibliometrice 

naționale este reprezentarea nesemnificativă a publicațiilor naționale în bazele de date 

internaționale WoS și Scopus. De exemplu, în produsul analitic Journal Citation Reports, conform 

datelor din august 2019, nu sunt incluse informații cu privire la revistele din Republica Moldova, 

în WoS sunt indexate doar trei reviste din Republica Moldova, iar în Scopus – 7 reviste. Totodată, 

în WoS (pentru perioada 1975-2019) sunt înregistrate 9.456 de publicații ale autorilor din țară, iar 

în Scopus – 8.840 de publicații, pentru perioada 1960-2019. 

Pentru analize bibliometrice pe lângă bazele de date internaționale sunt folosite bazele de 

date naționale, cum ar fi Russian Science Citation Index (Rusia), Serbian Citation Index (Serbia) 

sau Indian Citation Index (India). În Republica Moldova, de asemenea, există o sursă pentru 

evaluările bibliometrice la nivel național – Instrumentul Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de 

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI). 

  

https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://scindeks.ceon.rs/
http://www.indiancitationindex.com/
https://ibn.idsi.md/
https://idsi.md/
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2. INSTRUMENTUL BIBLIOMETRIC NAȚIONAL – SURSĂ RELEVANTĂ 

PENTRU EVALUAREA ȘTIINȚEI NAȚIONALE 

Având în vedere vizibilitatea actuală limitată, pe plan internațional, a rezultatelor cercetării 

din Republica Moldova, bazele de date bibliografice internaționale (WoS și Scopus) nu răspund 

în suficientă măsură necesităților mediului academic și ale decidenților; din acest motiv, elaborarea 

unei baze de date naționale a devenit o prioritate. 

Instrumentul Bibliometric Național (IBN, www.ibn.idsi.md) este un proiect finanțat din 

banii publici, care a avut obiectivul de a deveni un depozit digital de nivel național în care sunt 

stocate, clasificate și măsurate date cu caracter public privind contribuțiile științifice ale tuturor 

cercetătorilor din sfera științei și inovării din Republica Moldova. IBN este produsul final al 

proiectului „Elaborarea Instrumentului Bibliometric Național”, realizat în perioada 2010-2011 de 

către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI). 

Inițial în IBN se includeau revistele științifice naționale. Actualmente, aceste date se referă, 

în special, la articolele științifice publicate în reviste naționale evaluate și acreditate în 

conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și 

monitorizarea revistelor științifice. Totodată, din anul 2018, în conformitate cu Regulamentul cu 

privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice, în IBN se indexează 

materialele conferințelor științifice. De asemenea, se includ publicațiile autorilor din Republica 

Moldova indexate de baza de date Scopus. 

IBN se adresează: 

 cercetătorilor – în găsirea într-un singur loc a informației relevante despre un 

domeniu, inclusiv datele despre toți autorii din domeniu, care publică la disciplina 

dată, compararea revistelor pentru a alege în care să publice etc., precum și pentru 

regăsirea mai operativă și eficientă a articolelor științifice publicate în Republica 

Moldova; 

 factorilor de decizie – în obținerea informației pe orice direcție de cercetare, ceea 

ce ar permite luarea mai bună a deciziilor; în evaluarea și distribuirea finanțării 

cercetătorilor, colectivelor, organizațiilor de cercetare; 

 autorilor de articole științifice – în simplificarea procedurii de publicare în revistele 

științifice și posibilitatea de a urmări toate etapele de publicare; 

 instituțiilor din sfera științei și inovării – în promovarea la nivel național și 

internațional a produselor științifice ale colaboratorilor instituției; 

 bibliotecilor – pentru a ajuta utilizatorii să găsească informația necesară privind 

articolele din revistele științifice din Republica Moldova; 

 studenților, masteranzilor, doctoranzilor – pentru accesul la resurse științifice 

autohtone și excluderea necesității de a căuta informația într-o diversitate mare de 

resurse informaționale; 

 publicului larg din Republica Moldova – pentru a oferi o imagine de ansamblu 

asupra evoluției publicațiilor științifice naționale în diverse domenii, pentru a 

acorda susținere informațională atât cercetătorilor, cât și altor persoane care 

utilizează rezultatele cercetătorilor; 

https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
http://www.ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
http://idsi.md/elaborarea-instrumentului-bibliometric-national
https://idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/reg_evaluare_reviste/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/reg_evaluare_reviste/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/scientific-manifestations/
http://www.cnaa.md/normative-acts/normative-acts-anacec-attestation/scientific-manifestations/
https://ibn.idsi.md/
https://www.scopus.com/
https://ibn.idsi.md/
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 utilizatorilor din străinătate – pentru a oferi acces la publicațiile cercetătorilor din 

Republica Moldova și a promova pe plan internațional resursele științifice 

autohtone. 

Instrumentul Bibliometric Național, spre deosebire de bazele de date bibliometrice 

internaționale (WoS și Scopus), oferă acces la textele integrale ale publicațiilor. 

IBN este unica resursă informațională care agregă revistele științifice publicate în 

Republica Moldova. În prezent, Instrumentul Bibliometric Național acumulează circa 61.745 de 

articole din revistele științifice naționale (Figura 1). Sistemul se află în faza de completare 

progresivă. În baza platformei IBN sunt accesibile versiunile electronice ale celor 51 de reviste 

științifice acreditate, 30 reviste din Moldova cu acces deschis, precum și 247 materiale ale 

conferințelor științifice. Publicațiile incluse în IBN acoperă 23 de domenii științifice (Figura 2).  

 

Fig. 1. Dinamica numărului de articole în reviste din Republica Moldova (4.08.2019) 

Sursa: IBN. 

https://ibn.idsi.md/
https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
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Fig. 2. Distribuirea revistelor din Republica Moldova pe domenii (4.08.2019) 

Sursa: IBN. 

Actualmente, în IBN sunt înregistrate 51 de reviste științifice acreditate (Figura 3), inclusiv 

din categoria A – 8 reviste (15,7%), din categoria B+ – 2 reviste (3,9%); din categoria B – 25 de 

reviste (49%) și din categoria C – 16 de reviste (31,4%). 

 

Fig. 3. Dinamica articolelor în reviste din Republica Moldova pe categorii de reviste (4.08.2019) 

Sursa: IBN. 

https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
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Instrumentul Bibliometric Național oferă informații importante despre revistele științifice 

concrete care sunt indexate în sistem, cum ar fi informații cu privire la rezultatele evaluării și 

clasificării revistelor științifice de profil, atribuirea categoriei revistei științifice, domeniile 

științifice ale revistei, adresa colegiului de redacție, fondatori, date statistice privind indexarea 

revistei (numărul de volume și articole indexate), perioada arhivei digitale, ISSN etc. 

În special, IBN prevede: 

 vizualizarea informațiilor privind publicarea articolelor unui autor; 

 vizualizarea informațiilor privind distribuirea revistelor și articolelor pe domenii 

științifice; 

 vizualizarea informațiilor privind dinamica publicării articolelor pe ani, domenii de 

știință, reviste; 

 afișarea listelor de articole ale unui autor, articolelor dintr-o revistă, domenii 

științifice, categorii de reviste, organizații și instituții științifice; 

 posibilități de căutare, inclusiv pe baza frecvenței cuvintelor-cheie, fiind posibilă 

filtrarea căutării în funcție de domeniu, revistă științifică, perioadă și textul în care 

se caută (titlu, rezumat sau cuvinte-cheie) etc. 

Instrumentul Bibliometric Național este necesar pentru a se putea opera cu acei indicatori 

bibliometrici care sunt relevanți pentru sfera științei și inovării din Republica Moldova și a decide 

cum ar trebui utilizați în managementul acesteia, deoarece aplicarea mecanică a unor soluții 

concepute pentru o altă problemă poate fi contraproductivă. Trebuie ținut seama de faptul că, între 

diferite ramuri ale științei, există deosebiri semnificative în ceea ce privește numărul de publicații 

științifice și numărul de citări ale acestora. 

  

https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
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3. UTILIZAREA IBN PENTRU ANALIZE BIBLIOMETRICE 

Pentru analize bibliometrice privind publicațiile științifice din Republica Moldova se 

folosește resursa deschisă ȘTIU.md (http://stiu.md/). Resursa ȘTIU.md (Figura 4) este ghișeul unic 

care întrunește informația științifico-tehnologică din Republica Moldova.  

 

Fig. 4. Resursa deschisă ȘTIU.md 

Suportul informațional pentru analizele bibliometrice este asigurat de Instrumentul 

Bibliometric Național. 

3.2.  Căutarea documentelor 

Pentru a accesa pagina ȘTIU.md tastați în browser adresa http://stiu.md/. Se va deschide 

pagina de căutare, ca în Figura 6. 

1. Din lista criteriilor de căutare alegeți criteriul potrivit (Figura 5). Puteți căuta după: 

 Cuvânt-cheie, Titlu, Rezumat; 

 Autor; 

 Titlu document; 

 Titlu sursă; 

 Afiliere autor; 

 Țara autor; 

 Identificator DOI; 

 Domeniu IBN; 

 Domeniu CZU; 

 Limba document. 

http://stiu.md/
http://stiu.md/
http://stiu.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
http://stiu.md/
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2. Apoi, în câmpul de căutare indicați criteriul concret. De exemplu, dacă ați ales în 

calitate de criteriu de căutare „Cuvânt-cheie, Titlu, Rezumat”, în câmpul de căutare 

indicați orice cuvânt-cheie, cum ar fi: „comunicare” sau „tehnologii informaționale” 

ș.a. 

3. Adăugați câmpuri suplimentare pentru căutare. Puteți adăuga un număr de câmpuri de 

câte aveți nevoie. Câmpurile suplimentare sunt necesare pentru a îngusta căutarea.  

4. Alegeți operatorul logic, de ex.: „AND”, „OR” sau „NOT”. 

5. Alegeți perioada de căutare, de ex: 2010-2019. 

6. Apăsați butonul „Caută” pentru a începe căutarea. 

 

Fig. 5. Completarea câmpurilor pentru căutarea publicațiilor 

3.2.1. Principii de bază de căutare în IBN 

Sugestii de căutare de bază pentru a îmbunătăți viteza și acuratețea căutărilor și pentru a 

utiliza în cel mai eficient mod alte capabilități de căutare specializate: 

► Alegerea termenilor de căutare corecți 

Alegerea termenilor de căutare corecți este cheia pentru găsirea informațiilor de care aveți 

nevoie. Cu cât sunt mai precise cuvintele-cheie utilizate la căutare, cu atât mai relevante vor fi 

rezultatele de care aveți nevoie. De exemplu, căutați „energie regenerabilă” mai degrabă decât 

„energie”. 

► Combinarea termenilor de căutare 

Pentru a combina termeni de căutare folosiți mai multe câmpuri de căutare, utilizând 

operatorii logici AND, OR și NOT. Utilizați AND pentru a găsi conținut care conține termeni 

multipli, OR pentru a găsi conținut care conține cel puțin unul dintre termeni și NOT pentru a găsi 

conținut care nu conține termenul specificat. De exemplu: 

Pentru a găsi conținut care conține ambele cuvinte, „plante” și „animale”, specificați: plante 

AND animale. 
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Pentru a găsi conținut care conține oricare dintre cuvintele „plante” și „animale”, 

specificați: plante OR animale. 

Pentru a găsi publicații care conțin oricare dintre cuvintele „fauna” sau „flora”, dar nu 

conține cuvintele „plante” și „animale”, specificați: fauna OR flora NOT plante NOT animale. 

► Căutarea de cuvânt simplu (AND) 

Pentru a realiza o căutare de cuvânt simplu, introduceți un cuvânt într-unul dintre câmpurile 

de căutare „Cuvânt-cheie, Rezumat, Titlu”. De exemplu, dacă introduceți cuvântul „metodic”, este 

returnat tot conținutul care conține „metodic” sau o variație a „metodic”, cum ar fi: „metodica”, 

„metodice”, „metodici”, „metodicilor” ș.a. 

Pentru a obține rezultate mai precise, utilizați cuvinte-cheie multiple sau cuvinte-cheie mai 

exacte și uniți acele cuvinte-cheie cu operatorul boolean AND. De exemplu, dacă introduceți 

„metodica” AND „aplicata”, este returnat conținutul care conține atât „metodica”, cât și „aplicata”. 

◄ Rețineți: 

Dacă o căutare de cuvânt simplu returnează prea multe articole pe care nu le căutați, utilizați 

operatori booleeni sau utilizați câmpuri de căutare suplimentare pentru a vă perfecționa 

căutarea. 

► Necesitatea ca cel puțin unul dintre termenii de căutare să apară (OR) 

Operatorul boolean OR specifică faptul că cel puțin unul dintre termenii de căutare trebuie 

să apară în conținut. De exemplu, căutarea „cristal” OR „crystal” returnează conținut care conține 

fie „cristal”, fie „crystal” fie ambele. 

◄ Rețineți: 

Puteți combina OR cu alți operatori booleeni. 

► Excluderea termenilor (NOT) 

Utilizați NOT pentru a exclude conținut care conține anumiți termeni și variantele lor. De 

exemplu, dacă vreți să găsiți conținut care conține termenul „colecții” dar nu conține cuvintele 

„biblioteca” sau „biblioteci”, introduceți termenii de căutare „colecții” NOT „biblioteca” NOT 

„biblioteci”. 

► Căutarea caracterelor alfanumerice 

Termenii de căutare care conțin caractere alfanumerice sunt suportați de sistem, de 

exemplu, elemente sau compuși chimici (H2O2 molecule). 

► Sensibilitatea la majuscule 

Când realizați o căutare trebuie să rețineți că baza de date din IBN nu este sensibilă la 

majuscule. De exemplu, căutările pentru „Republica Moldova” sau „republica moldova” vor 

returna aceleași rezultate. 

 

https://ibn.idsi.md/
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► Sensibilitatea la semne diacritice 

Când realizați o căutare trebuie să rețineți că baza de date din IBN nu este sensibilă la 

semnele diacritice. De exemplu, căutările pentru „colecție” sau „colectie” vor returna rezultate 

diferite.  

◄ Rețineți: 

Sistemul este sensibil la semnele diacritice doar în funcție de versiunea sistemului de operare 

de la calculatorul dvs.  

►Căutarea intervalelor de date 

Pentru a realiza o căutare de interval de date, introduceți atât o dată de început, cât și o dată 

de terminare. 

►Utilizarea metacaracterelor 

Sistemul de căutare în IBN nu suportă metacaractere, cum ar fi: asterisc (*), semnul 

întrebării (?) și ghilimele („ ”). 

◄ Rețineți: 

Nu utilizați metacaractere la căutarea în IBN. 

3.2.2. Selectarea lucrărilor unui autor sau lucrărilor afiliate unei organizații 

Pentru identificarea și analiza publicațiilor unui autor (Figura 6) pe pagina de start a 

resursei deschise ȘTIU.md (http://stiu.md/) alegem: 

1. Criteriul de căutare „Autor”; 

2. În câmpul de căutare indicăm numele autorului. Evitați utilizarea semnelor diacritice. 

3. Perioada de selecția a publicațiilor. 

 

Fig. 6. Selectarea lucrărilor unui autor 

https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
http://stiu.md/
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După apăsarea butonului „Caută”, se va afișa lista lucrărilor găsite în baza de date IBN 

(articole de reviste naționale, articole și teze publicate în materiale ale conferințelor organizate în 

țară, articole în reviste internaționale indexate în baza de date Scopus). Există șanse ca în această 

listă să apară și lucrări publicate de alte persoane, cu același nume sau cu un nume similar cu al 

dumneavoastră. Un astfel de caz este arătat în Figura 7, unde numele „Cojocaru Igor” este același 

cu al altui cercetător.  

 

Fig. 7. Autori cu nume similare 

Pentru a elimina rezultatele care nu ne aparțin sau nu aparțin autorului lucrările căruia 

căutăm, vom alege opțiunile de rafinare a căutării, din partea stângă a paginii. Există mai multe 

opțiuni de rafinare: domeniu de cercetare, țara de origine, instituția, etc. Vom alege, de exemplu, 

rafinarea pe baza afilierii instituționale, ca în Figura 8. 

 

Fig. 8. Rafinarea rezultatelor căutării în funcție de afilierea autorului 

https://ibn.idsi.md/
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Pentru obținerea datelor privind publicațiile unei instituții se utilizează opțiunile căutării 

avansate a resursei ȘTIU.md. Pentru strategia de căutare se folosesc următoarele criterii (Figura 9): 

1. Afiliere autor: de ex.: Universitatea de Stat din Moldova; 

2. Perioada: de ex.: 2008 – 2018. 

 

Fig. 9. Rezultatele căutării publicațiilor unei instituții (în funcție de afilierea autorilor) 

3.3.  Afișarea rezultatelor căutării 

Baza de date IBN va returna rezultatele căutării conform criteriilor identificate (Figura 10). 

 

Fig. 10. Rezultatele căutării în IBN 

http://stiu.md/
https://ibn.idsi.md/
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În pagina cu rezultatele căutării se afișează următoarele informații: 

1. Criteriile de căutare, de exemplu: cuvintele-cheie, perioada etc. 

2. Rezultatele căutării – numărul de publicații identificate în IBN conform criteriilor de 

căutare. 

3. Rafinarea rezultatelor căutării după care pot fi identificate criterii suplimentare de 

filtrare a rezultatelor obținute. 

4. Ordinea de afișare a rezultatelor căutării. Implicit rezultatele se afișează în ordinea 

descendentă în funcție de data publicării documentelor. Este posibil de a inversa 

afișarea acestor rezultate – ordinea ascendență în funcție de data publicării 

documentelor. Totodată, rezultatele căutării pot fi afișate în ordinea alfabetică (A  Z 

sau Z  A) în funcție de numele autorului (primul autor, în cazul când publicația are 

mai mulți autori), titlul documentului sau titlul sursei (de ex. denumirea revistei). 

5. Numărul de vizualizări ale documentului. 

6. Numărul de descărcări ale documentului. 

7. Tipul de acces, de exemplu pentru publicațiile accesibile fără restricții se indică 

simbolul Accesului Deschis. 

Pentru a elimina rezultatele care nu sunt relevante necesităților de căutare, vom alege 

opțiunile de rafinare / filtrare a căutării, din partea stângă a paginii (Figura 11). Există mai multe 

opțiuni de rafinare / filtrare: 

1. Pot fi folosite următoarele filtre: 

 An publicare; 

 Autor; 

 Domeniu IBN; 

 Domeniu CZU; 

 Cuvinte-cheie; 

 Tip document; 

 Titlu sursă; 

 Afiliere; 

 Țară; 

 Loc publicare; 

 Editura; 

 Limba document; 

 Bază de date; 

 Tip acces. 

2. Putem începe o căutare nouă. 

3. Putem reveni la istoricul căutărilor (Figura 12). 

https://ibn.idsi.md/
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Fig. 11. Rafinarea / filtrarea rezultatelor căutării în IBN 

De pe pagina „Istoricul căutărilor” (Figura 12) putem reveni la rezultatele căutărilor 

precedente. 

 

Fig. 12. Istoricul căutărilor în IBN 
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3.4.  Vizualizarea rezultatelor căutării 

Rezultatele căutării pot fi vizualizate pe pagina respectivă a resursei ȘTIU.md (Figura 13). 

 

Fig. 13. Vizualizarea rezultatelor căutărilor în IBN 

Rezultatele căutărilor pot fi vizualitate folosind următoarele opțiuni: 

1. Vizualizarea online, listând paginile cu rezultatele căutării. 

2. Rezultatele pot fi imprimate. 

3. Rezultatele pot fi descărcate și salvate pe calculator în formatul Excel, ceea ce permite 

analizarea datelor, crearea diverselor tabele, figuri sau utilizarea în alte scopuri a 

metadatelor privind publicațiile. 

4. Rezultatele pot fi descărcate și salvate pe calculator în formatul PDF. 

5. Rezultatele pot fi descărcate și salvate pe calculator în formatul Word. În acest format 

rezultatele căutării sunt prezentate în conformitate cu standardul național SM ISO 

690:2012 Informare și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor 

bibliografice și citarea resurselor de informare. Rezultatele descărcate în acest format 

pot fi utile pentru elaborarea diverselor liste de publicații care sunt solicitate la nivel de 

departamente, instituții etc. 

3.5.  Analiza rezultatelor 

După ce sunteți convinși că toate lucrările, ca rezultate al căutării, sunt relevante criteriilor 

stabilite, alegeți opțiunea „Analiza rezultatelor” (Figura 14). 

1. Rezultatul va fi raportul din Figura 15. 

2. Pot fi selectate pentru analiză toate rezultatele sau rezultatele de pe o pagină. 

3. În cazul în care nu reușiți, prin rafinări succesive, să ajungeți la lista completă și corectă 

a lucrărilor, conform criteriilor stabilite, puteți folosi selecția manuală a acestor lucrări. 

http://stiu.md/
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Folosiți căsuța de selecție din dreptul fiecărei publicații pentru a selecta articolele 

relevante, și apoi apăsați butonul „Analiza rezultatelor”. 

 

Fig. 14. Analiza rezultatelor căutărilor în IBN 

 

Fig. 15. Raportarea rezultatelor de analiză 

1. Analiza rezultatelor poate fi realizată după următoarele aspecte: 

 Anul publicării; 

 Autor; 

 Domeniul IBN; 

 Domeniul CZU; 

 Cuvinte-cheie; 
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 Tipul documentului; 

 Sursă; 

 Afiliere; 

 Țara; 

 Limbă; 

 Tip de acces. 

2. Figurile și tabele afișate pe pagina de analiză pot fi imprimate (Figura 16). 

3. Figurile și tabele afișate pe pagina de analiză pot fi descărcate și salvate pe calculator 

ca diagramă în fișier PNG, diagramă și date în fișier PDF, date în fișier XLS. 

4. În scopuri de informare se afișează criteriile de selectare a publicațiilor. 

5. În caz de necesitate poate fi schimbată perioada de analiză a rezultatelor afișate. 

6. Putem reveni la lista cu rezultatele căutărilor. 

7. Putem începe o căutare nouă. 

 

Fig. 16. Imprimarea rezultatelor de analiză 

3.5.1. Analiza rezultatelor în funcție de anul publicării 

Numărul lucrărilor distribuite pe ani ce aparțin unui autor, sunt afiliate unei organizații, 

aparțin unui domeniu etc. arată evoluția publicării lucrărilor înregistrate în IBN (Figura 17). În 

diagramă se prezintă datele pentru perioada selectată pentru analiză. 

1. Poate fi modificată ordinea (ascendență sau descendentă) de afișare a anului publicării. 

2. Poate fi modificată ordinea de afișare a numărului de documente publicate în fiecare 

an (creșterea sau descreșterea numărului de documente). 

https://ibn.idsi.md/
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Fig. 17. Analiza rezultatelor în funcție de anul publicării 

3.5.2. Analiza rezultatelor în funcție de autor 

Analiza datelor în funcție de autor prezintă numele autorilor și numărul de documente ce 

aparțin autorului respectiv (Figura 18). Această analiză permite identificarea autorilor de top la 

nivel național, instituțional, din domeniu etc. 

 

Fig. 18. Analiza rezultatelor în funcție de autor 

Implicit se afișează rezultatele pentru 10 autori cu cele mai multe lucrări. Din tabel, în 

funcție de necesitate, manual pot fi selectați și alți autori, dar nu mai mult de 15 autori. Diagrama 

se actualizează automat în conformitate cu selecția noastră. 
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3.5.3. Analiza rezultatelor în funcție de domeniul IBN 

Analiza rezultatelor în funcție de domeniul IBN (Figura 19) permite evaluarea publicațiilor 

după conținut. Pentru analiză se folosește clasificarea pe 23 de domenii, aprobată de IBN.  

 

Fig. 19. Analiza rezultatelor în funcție de domeniul IBN 

◄ Lista domeniilor IBN 

 Drept 

 Filologie 

 Economie  

 Științe fizico-matematice 

 Științe politice 

 Sociologie 

 Pedagogie 

 Biologie  

 Chimie 

 Psihologie 

 Istorie 

 Tehnică 

 Studiul artelor, culturologie 

 Filosofie 

 Administrare publică 

 Medicină 

 Științe militare și de securitate națională 

 Științe agricole 

https://ibn.idsi.md/
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 Geografie 

 Farmacie 

 Geologie și Mineralogie  

 Arhitectura 

 Medicină veterinară 

În tabel și diagramă implicit se afișează rezultatele pentru 10 domenii. Totuși, putem 

selecta manual orice alt domeniu, dar cu condiția să nu fie mai multe de 15 domenii. Diagrama se 

actualizează automat. 

3.5.4. Analiza rezultatelor în funcție de domeniul CZU 

Analiza rezultatelor în funcție de domeniul CZU (Figura 20) permite evaluarea 

publicațiilor după conținut. Pentru analiză se folosește clasificarea pe domenii în baza Clasificării 

Zecimale Universale.  

 

Fig. 20. Analiza rezultatelor în funcție de domeniul CZU 

Clasificarea Zecimală Universală (CZU) este un limbaj documentar, o schemă 

întrebuințată, inclusiv de IBN, pentru clasificarea documentelor în funcție de subiectele pe care le 

tratează. Această schemă de clasificare împarte totalitatea cunoștințelor umane în zece clase, care 

se subîmpart la rândul lor în alte zece subdiviziuni. 

0 – Știință și Cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. 

Bibliologie. Instituții. Publicații 

1 – Filosofie. Psihologie 

2 – Religie. Teologie 

3 – Științe sociale 

4 – Vacantă (neutilizată) 

https://ibn.idsi.md/
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5 – Matematică. Științe naturale 

6 – Științe aplicate. Medicină. Tehnologie 

7 – Arte. Recreație. Distracții. Sport 

8 – Limbi. Lingvistică. Literatură 

9 – Geografie. Biografie. Istorie 

În tabel și diagramă implicit se afișează rezultatele pentru 10 domenii CZU de nivel ierarhic 

diferit. Totuși, putem selecta manual orice domeniu, dar cu condiția să nu fie mai multe de 15 

domenii. Diagrama se actualizează automat. 

3.5.5. Analiza rezultatelor în funcție de cuvinte-cheie 

Analiza în funcție de cuvintele-cheie (Figura 21) permite analiza frecvenței utilizării 

anumitor cuvinte-cheie. Analiza se face în baza cuvintelor-cheie indicate de autori în publicații. În 

tabel poate apărea același cuvânt-cheie în diferite variante lingvistice (de ex. informație, 

information, информация). 

 

Fig. 21. Analiza rezultatelor în funcție de cuvinte-cheie 

În tabel și diagramă implicit se afișează rezultatele pentru 10 cuvinte-cheie. Putem selecta 

manual orice cuvânt-cheie, dar cu condiția să nu fie mai multe de 15 cuvinte-cheie. Diagrama se 

actualizează automat. 

3.5.6. Analiza rezultatelor în funcție de tipul documentului 

Selectarea unui tip adecvat de publicație are adesea o influență asupra vizibilității și 

impactului cercetării publicate. Prin urmare, analizele tipurilor de documente utilizate pentru 

comunicarea rezultatelor cercetării sunt foarte importante. Analiza rezultatelor în funcție de tipul 
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documentului (Figura 22) permite identificarea celor mai importante tipuri de publicații folosite 

pentru diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Fig. 22. Analiza rezultatelor în funcție de tipul documentului 

Actualmente, în IBN se înregistrează următoarele tipuri de publicații: 

 Articol științific; 

 Articol în materiale ale conferințelor; 

 Recenzie; 

 Rezumat / Teze la conferință; 

 Scrisoare; 

 Note; 

 Editorial; 

 Sinteză (documentară); 

 Cronică; 

 Comunicare scurtă; 

 Studiu; 

 Altele. 

3.5.7. Analiza rezultatelor în funcție de sursă 

Cercetătorii și cadrele științifico-didactice publică articole în diferite reviste, culegeri și 

materiale ale conferințelor. Analiza în funcție de sursă (Figura 23) permite identificarea surselor 

de top în care publică autorii de lucrări științifice. 

https://ibn.idsi.md/
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Fig. 23. Analiza rezultatelor în funcție de sursă 

În tabel și diagramă implicit se afișează rezultatele pentru 10 surse (reviste și culegeri ale 

conferințelor). Putem selecta manual orice altă sursă, dar cu condiția să nu fie mai multe de 15 

surse. Diagrama se actualizează automat. 

3.5.8. Analiza rezultatelor în funcție de afiliere 

Cercetarea științifică modernă se face prin colaborare cu efortul savanților nu doar dintr-

un domeniu de cercetare, dar și din alte sfere de cercetare, din diferite instituții, precum și prin 

participare internațională. Cooperarea și colaborarea științifică se manifestă la nivelul comunicării 

științifice prin publicarea în comun a articolelor științifice în diferite reviste și culegeri. Indicatorul 

de colaborare științifică este foarte important pentru analiza situației în domeniul științei atât la 

nivel internațional, cât și la nivel național și instituțional. 

Analiza rezultatelor în funcție de afiliere (Figura 24) permite identificarea instituțiilor cu 

cele mai multe publicații. În cazul analizei productivității științifice a autorului sau a instituției 

putem analiza colaborarea publicațională a autorului sau a instituției cu cercetători din alte instituții 

și organizații. 

În tabel și diagramă implicit se afișează rezultatele pentru 10 instituții sau organizații cărora 

sunt afiliați autorii de publicații. Putem selecta manual orice instituție sau organizație, dar cu 

condiția să nu fie mai multe de 15. Diagrama se actualizează automat. 
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Fig. 24. Analiza rezultatelor în funcție de afiliere 

3.5.9. Analiza rezultatelor în funcție de țară 

Analiza rezultatelor în funcție de țară (Figura 25) permite identificarea țărilor cu care 

colaborează autorii din Republica Moldova în activitatea publicațională. Actualmente, autorii din 

Republica Moldova publică în coautorat cu cercetători din 108 țări. 

 

Fig. 25. Analiza rezultatelor în funcție de țară 
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Implicit se afișează rezultatele pentru toate țările, autorii din care au publicat lucrări în 

colaborare cu autorii din Republica Moldova. Din tabel, în funcție de necesitate, manual pot fi 

selectate diferite țări pentru a le exclude din imagine. Imaginea se actualizează automat în 

conformitate cu selecția noastră. 

3.5.10. Analiza rezultatelor în funcție de limbă 

Influența cercetării publicate într-o anumită limbă este importantă pentru analiza socială 

a impactului cercetării. Analiza rezultatelor în funcție de limba de publicare a documentelor 

(Figura 26) arată preferințele lingvistice de publicare a cercetătorilor din Republica Moldova. 

 

Fig. 26. Analiza rezultatelor în funcție de limbă 

Actualmente, în IBN sunt înregistrate publicații ce aparțin autorilor din Republica Moldova 

în următoarele limbi: 

 Romană; 

 Rusă; 

 Engleză; 

 Ucraineană; 

 Franceză; 

 Bulgară; 

 Germană; 

 Italiană; 

 Spaniolă; 

 Portugheză; 

 Turcă; 

 Poloneză. 
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3.5.11. Analiza rezultatelor în funcție de tipul de acces 

Analiza documentelor conform tipului de acces demonstrează că IBN este o resursă cu 

acces deschis care permite atât accesul, vizualizarea, cât și descărcarea textelor publicațiilor 

științifice înregistrate. Figura 27 prezintă distribuția documentelor în funcție de tipul de acces: 

acces deschis, acces închis la textul integral al publicației, acces după o perioadă de embargo ș.a. 

 

Fig. 27. Analiza rezultatelor în funcție de tipul de acces 

  

https://ibn.idsi.md/
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4. UTILIZAREA IBN PENTRU ANALIZE ALTMETRICE 

La mulţimea de indicatori care există s-au mai adăugat și indicatorii online. Totodată, 

Știinţă Deschisă în sensul deschiderii și transparenței prevede găsire și acces rapid la informaţie în 

format electronic. Mai mult, sistemele informatice din sfera CDI pot pune la dispoziţie informaţie 

știinţifică care poate fi contorizată prin intermediul metriilor / indicatorilor online.  

Deja a fost menționat că în Republica Moldova, o astfel de platformă este resursa deschisă 

ȘTIU.md, iar IBN oferă indicatori importanți, fiind parte componentă a acestei platforme. Din cei 

134 de indicatori privind Știința Deschisă, IBN generează trei indicatori Open Science:  

 Numărul de publicaţii în acces deschis;  

 Numărul de accesări (vizualizări);  

 Numărul de descărcări ale publicaţiilor. 

Totodată, câțiva din indicatorii Științei Deschise sunt cumulați de IDSI sau pot fi calculați 

în baza datelor generate de IBN: 

 Ponderea documentelor disponibile în Acces Deschis; 

 Ponderea publicațiilor din fiecare an care sunt în Acces Deschis (%); 

 Proporția publicațiilor științifice care au coautori din mai multe țări; 

 Politici ale revistelor privind Accesul Deschis; 

 Număr de platforme / repozitorii. 

Instrumentul Bibliometric Național oferă o serie de astfel de indicatori pentru măsurarea 

utilizării și impactului publicațiilor științifice individuale sau afiliate unei instituții de cercetare. 

4.1. Analiza altmetrică a datelor privind publicațiile individuale 

Pentru obținerea indicatorilor altmetrici privind publicațiile autorilor accesăm baza de date 

a Instrumentului Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/) ca în Figura 28. 

1. Accesăm opțiunea „Autori” pentru date altmetrice privind publicațiile autorilor. 

2. Accesăm opțiunea „Colaborarea autorilor” pentru date privind colaborarea autorilor. 

http://stiu.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
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Fig. 28. Acces la date altmetrice privind autorii publicațiilor 

Accesând în meniu opțiunea „Autori”, se deschide pagina cu datele altmetrice privind 

publicațiile autorilor înregistrate în IBN (Figura 29). Implicit se afișează lista completă cu autori 

unici, publicațiile cărora sunt înregistrate în IBN. 

1. Putem selecta o anumită categorie de autori unici, inclusiv autori care au lucrări publicate 

în Republica Moldova sau autori care au lucrări publicate în străinătate.  

2. Putem selecta autori în funcție de numele acestora, accesând litera respectivă. 

3. Putem selecta o anumită perioadă de analiză. Implicit se afișează informația pentru 

toată perioada înregistrărilor în IBN. 

 

Fig. 29. Afișarea datelor altmetrice privind autorii unici 

https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/


31 
 

Rezultatele cu privire la publicațiile, descărcările și vizualizările acestor publicații pot fi 

sortate în funcție de numărul acestora. Astfel, IBN oferă posibilitatea afișării clasamentului 

autorilor unici în funcție de anumiți indicatori (Figura 30): 

1. Afișarea rezultatelor în funcție de numărul articolelor (Figura 31); 

2. Afișarea rezultatelor în funcție de numărul descărcărilor (Figura 32); 

3. Afișarea rezultatelor în funcție de numărul vizualizărilor (Figura 33). 

 

Fig. 30. Afișarea clasamentului autorilor unici în funcție de anumiți indicatori 

 

Fig. 31. Afișarea clasamentului autorilor unici în funcție de numărul de publicații 

https://ibn.idsi.md/


32 
 

 

Fig. 32. Afișarea clasamentului autorilor unici în funcție de numărul descărcărilor 

 

Fig. 33. Afișarea clasamentului autorilor unici în funcție de numărul vizualizărilor 

Pentru a obține date privind colaborarea autorilor în meniul din stânga accesăm opțiunea 

„Colaborarea autorilor”, ca în Figura 28. Se deschide pagina pentru vizualizarea datelor privind 

colaborarea autorilor (Figura 34). 

În pagina respectivă trebuie să selectăm următoarele informații: 

1. În câmpul de căutare introducem numele autorului; 

2. Accesăm butonul „Caută”; 

3. Din lista afișată cu numele autorilor (dacă sunt nume identice) selectăm numele 

autorului pentru care solicităm informațiile. 
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Fig. 34. Afișarea paginii „Colaborarea autorilor” 

După ce am selectat numele autorului se afișează rezultatele privind colaborarea cu alți 

autori și numărul de publicații în colaborare (Figura 35). 

1. Se afișează informația privind lucrările publicate în colaborare: 

 numărul total de publicații publicate în colaborare; 

 numărul de coautori; 

 perioada publicării lucrărilor în colaborare (implicit se afișează perioada pentru 

care au fost identificate lucrări în colaborare, dar poate fi selectată o altă perioadă 

pentru analiză). 

2. Pot fi vizualizate informații suplimentare privind lucrările autorul respectiv publicate 

în colaborare: 

 link la lista publicațiilor în colaborare; 

 lista instituțiilor cărora a fost / este afiliat autorul; 

 lista coautorilor; 

 lista revistelor în care sunt publicate lucrările în coautorat; 

 lista culegerilor de la conferințe în care sunt publicate lucrările în coautorat. 

3. Se afișează diagrama privind dinamica lucrărilor publicate în colaborare a autorului 

respectiv. 

Accesând opțiunea „Coautori” în partea de sus a paginii, obținem o altă variantă de graf 

privind colaborarea dintre coautori și autor. Vizualizarea datelor poate fi modificată prim mutarea 

bulelor din imagine (Figura 36). 
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Fig. 35. Graf privind colaborarea autorilor și diagrama cu privire la dinamica publicațiilor în 

colaborare 

 

Fig. 36. Graf privind colaborarea coautorilor cu autorul 
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Făcând link pe opțiunea „Publicații” (vezi Figura 35), trecem pe pagina autorului care oferă 

indicatori altmetrici privind toate publicațiile autorului respectiv (Figura 37). 

Pe pagina autorului se afișează următoarele informații altmetrice: 

1. Dinamica descărcărilor tuturor publicațiilor autorului; 

2. Date privind numărul de vizualizări și numărul de descărcări ale tuturor publicațiilor 

autorului; 

3. Date privind numărul de vizualizări și numărul de descărcări ale lucrării concrete. 

De asemenea, pentru obținerea datelor suplimentare privind descărcările și vizualizările 

publicațiilor este posibil: 

4. Afișarea publicațiilor autorului în funcție de numărul descărcărilor sau numărul 

vizualizărilor lucrărilor concrete ale autorului; 

5. Selectarea ordinii (descendentă sau ascendentă) de afișare a rezultatelor. 

 

Fig. 37. Pagina autorului cu informații altmetrice  

Pentru cariera unui cercetător, având în vedere că în lume se publică foarte multe lucrări 

care nu ajung niciodată să fie citate, indicatorii altmetrici privind numărul de descărcări și numărul 

de vizualizări trebuie luate în seamă pentru calcularea impactului social al cercetării. 

Pe pagina autorului, de asemenea, pot fi vizualizate și alte informații, cum ar fi, numărul 

cuvintelor-cheie și cuvinte-cheie de top. 

În același timp, pot fi vizualizate și descărcate informațiile privind:  

 Dinamica numărului de publicaţii; 

 Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani; 

 Distribuirea articolelor pe domenii şi ani; 

 Colaborarea autorului. 
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4.2. Analiza altmetrică a datelor privind publicațiile instituționale 

Pentru obținerea indicatorilor altmetrici privind publicațiile instituțiilor / organizațiilor 

accesăm pe pagina de start a Instrumentului Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/) opțiunea 

„Organizații”. 

Se deschide pagina organizațiilor cu date altmetrice privind publicațiile instituționale 

(Figura 38). Publicații instituționale se consideră publicațiile ce aparțin unei instituții / organizații 

care este indicată ca afiliere instituțională în lucrarea autorului. Autorul poate indica mai multe 

afilieri. 

Pe pagina „Organizații” implicit organizațiile se clasează în funcție de numărul 

publicațiilor înregistrate în IBN. 

Pentru a rafinarea / filtrarea informațiilor pentru analiză putem recurge la: 

1. Selectarea organizațiilor dintr-o anumită țară autorii cărora au publicat în Republica 

Moldova sau au publicații comune cu autorii din Moldova indexate în baza de date 

Scopus. Implicit se afișează organizațiile din Republica Moldova. 

2. Selectarea organizației în funcție de nume. 

3. Selectarea perioadei de analiză. Implicit se afișează toată perioada pentru care sunt 

înregistrate publicațiile în IBN. 

4. Apoi, accesăm butonul „Afișează”. 

5. Datele din tabel pot fi descărcate și salvate pe calculator, pentru o analiză ulterioară, în 

formatul Excel. 

 

Fig. 38. Afișarea datelor altmetrice privind publicațiile instituționale 

 

 

https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
https://ibn.idsi.md/
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În tale se afișează următoarele informații care se referă la publicațiile instituționale: 

 Numărul de autori; 

 Numărul total de publicații; 

 Numărul de descărcări; 

 Numărul de vizualizări; 

 Numărul de evenimente științifice organizate; 

 Numărul de articole în reviste științifice din Republica Moldova; 

 Numărul de descărcări ale articolelor în reviste științifice din Republica Moldova; 

 Numărul de vizualizări ale articolelor în reviste științifice din Republica Moldova; 

 Numărul de articole în materiale ale conferințelor științifice din Republica 

Moldova; 

 Numărul de descărcări ale articolelor din materiale ale conferințelor științifice din 

Republica Moldova; 

 Numărul de vizualizări ale articolelor din materiale ale conferințelor științifice din 

Republica Moldova; 

 Numărul de articole în reviste științifice din străinătate (indexate în baza de date 

Scopus); 

 Numărul de descărcări ale articolelor în reviste științifice din străinătate (indexate 

în baza de date Scopus); 

 Numărul de vizualizări ale articolelor în reviste științifice din străinătate (indexate 

în baza de date Scopus); 

 Adresa site-ului oficial al instituției / organizației; 

 Numărul de reviste științifice fondate; 

 Numărul de coautori din Republica Moldova la publicațiile instituționale; 

 Numărul de coautori din străinătate la publicațiile instituționale. 
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