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Abstract: The purpose of the paper is to elaborate a study on the role and importance of 
implementation of IRMS - Nicolae Testemitanu as a model of institutional promotion and 
also OA in the scientific publications.

The main objective of the research is to identify the views of the members of the uni-
versity community on the role and the usefulness of IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh 
in promoting the image of Nicolae Testemitanu SUMPh.

A research with applicative value of IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh was car-
ried out with the involvement of the members of the academic scientific community. The 
study describes the results of the survey of the respondents in order to place their own 
publications in the IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh, but also the promotion of OA to 
the results of the scientific researches.

The analysis of the opinion poll identified the usefulness and necessity of the IRMS 
- Nicolae Testemitanu SUMPh development in order to promote the results of the scien-
tific researches and to increase the institutional visibility in the academic environment.
Keywords: Institutional Repository, Open Access, scientific production, scientific com-
munication, promotion, Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharma-
cy, Republic of Moldova

Mișcarea Acessul Deschis a încurajat mai multe universități și instituții de cerceta-
re să creeze și dezvolte produse de promovare a rezultatelor științifice în mediul online.

Astfel, în anul 2014, în cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie ”Ni-
colae Testemițanu a început constituirea Repozitoriului Instituțional în domeniul ști-
ințelor medicale - Institutional Repository in Medical Sciences - the Nicolae Tes-
temitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova 
(IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh). Repozitoriul a fost creat şi a devenit funcţional 
grație Proiectului TEMPUS Information Services for Improvement Study Quality 
(MISISQ) - Servicii informaţionale moderne pentru îmbunătăţirea calităţii studi-
ilor (01.12.2013 – 30.11.2016), al cărui lider naţional şi coordonator a fost Biblioteca 
Ştiinţifică Medicală al USMF „Nicolae Testemiţanu". 

În perioada postproiect, prin colaborare cu subdiviziunile universității (Departa-
mentul Știință, Centrul Editorial-Poligrafic ”Medicina”, catedrele), colecțiile IRMS – Ni-
colae Testemitanu SUMPh s-au extins ca număr și gen de documente și includ în prezent 
4635 de documente: articole (4441), brevete (28), manuale și materile didactice (119), 
monogafii (12), autoreferatele tezelor de doctor, doctor habilitat (3), teze de doctor, doc-
tor habilitat (7), prelegeri (24).

Pentru a atinge performanțele unui repozitoriu competitiv de calitate este necesar 
de a dezvolta IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh prin prizma tendințelor moderne, 
urmând și adaptând cele mai bune și adecvate modele și practici internaționale. 
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În acest  context  ne-am propus să realizăm un studiu de evaluare a IRMS – Nico-
lae Testemitanu SUMPh  din aspectul promovării instituției. 

Scopul cercetării este identificarea problematicii privind rolul IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh  în  promovarea imaginii USMF ”Nicolae Testemițanu” în mediul 
academic.

Obiectivele cercetării

Aspecte de 
bază

Întrebările oferite 
cercetătorului Obiectivele cercetării

Gradul de 
cunoaştere 
a cadrelor 
științifico-
didactice 
privind 
dezvoltarea RI.

1. Sunteți familiarizat cu 
concepția Repozitoriu 
Instituțional?

2. Ce este un Repozitoriu 
instituțional?

3. Care ar fi relevanța funcțiilor 
unui RI?

4. Cine este avantajat în 
utilizarea și dezvoltarea RI?

1. Identificarea gradului de 
cunoaştere al cadrelor 
științifico-didactice privind 
conceptul Repozitoriului 
Instituțional.

2. Identificarea funcțiilor 
și a avantajelor privind 
dezvoltarea RI.

Gradul de 
cunoaștere 
a cadrelor 
cadrelor 
științifico-
didactice 
privind 
dezvoltarea 
IRMS – Nicolae 
Testemitanu 
SUMPh.

1. Cunoașteți despre instituirea 
Institutional Repository 
in Medical Sciences of 
Nicolae Testemitanu State 
University of Medicine and 
Pharmacy of the Republic of 
Moldova (IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh)?

2. De unde/de la cine ați aflat 
despre IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh?

3. De cît timp accesați IRMS 
– Nicolae Testemitanu 
SUMPh?

4. În ce scop accesați IRMS 
– Nicolae Tetemitanu 
SUMPh?

1. Identificarea gradului de 
cunoaștere al cadrelor 
științifico-didactice privind 
instituirea IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

2. Identificarea surselor de 
informare privind   privind 
instituirea IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

3. Determinarea perioadei de 
accesarea a IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

4. Identificarea scopului 
privind accesarea IRMS 
– Nicolae Testemitanu 
SUMPh.

Atitudinea 
colaboratorilor 
universitari 
privind 
mișcarea 
Accesului 
Deschis.

1. Susțineți mișcarea Accesul 
Deschis?

1. Identificarea poziției 
colaboratorilor universitari 
privind mișcarea Accesului 
Deschis
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Legătura dintre 
importanța și 
obligativitatea 
plasării 
publicațiilor 
șțiințifice în RI.

1. Considerați importantă 
plasarea publicațiilor în RI?

2. Considerați plasarea 
publicațiilor în RI o condiție 
obligatorie pentru membrii 
comunității științifice 
universitare ?

1. Măsura atitudinii membrii 
comunității științifice 
universitare privind plasarea 
publicațiilor în RI. 

Gradul deținerii 
publicațiilor în 
IRMS – Nicolae 
Testemitanu 
SUMPh.

1. Dețineți publicații arhivate în 
IRMS – Nicolae Testemitanu 
SUMPh?

2. Sunteți dispus să plasați 
publicațiile proprii în IRMS 
– Nicolae Testemitanu 
SUMPh?

3. Care sunt modalitățile de 
acces pentru utilizatori?

1. Identificarea gradului 
publicațiilor arhivate 
în IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

2. Identificarea poziției 
cadrelor științifico-didactice 
privind posibilitatea plasării 
publicațiilor în IRMS 
– Nicolae Testemitanu 
SUMPh?

3. Identificarea modalităților 
de acces disponibil 
utilizatorilor, stabilite de 
autor.

Opinia cadrelor 
științifico-
didactice 
privind 
arhivarea 
publicațiilor în 
Acces Deschis.

1. Care este motivul arhivării 
publicațiilor în Acces 
Deschis?

2. 2. Ce tipuri de publicații ați fi 
dispus să depuneți?

1. Identificarea motivelor 
privind arhivarea 
publicațiilor în Acces 
Deschis.

2.  Identificarea tipurilor de 
publicații selectate în scopul 
arhivării în IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

Modul în care 
cercetătorii își 
promovează 
activitatea 
științifică.

1. Ce profil a cercetătorului 
utilizați?

1.  Identificarea profilului 
cercetătorului (researcher 
account) utilizat în scopul 
promovării activității 
științifice desfășurate și 
a instituției în postura de 
colaborator.

Percepția 
membrilor 
comunității 
științifice 
universitare 
privind 
necesitatea 
IRMS – Nicolae 
Testemitanu 
SUMPh.

1. Apreciați IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh ca 
modalitate de promovare 
instituțională?

2. un rating al beneficiilor 
oferite de IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh.

1. Stabilirea metodelor 
și căilor de promovare 
a instituției în mediul 
comunității științifice 
mondiale.

2. Evaluarea IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh prin 
prisma beneficiilor oferite.
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Aspecte metodologice
Studiul a fost efectuat în baza sondajului de opinie și s-a desfășurat în 3 etape: 
I. La etapa inițială a fost stabilit grupul țintă. Eșantionul cercetării l-a consti-

tuit membrii comunității academice universitare. Corpul științifico-didactic al USMF            
”Nicolae Testemițanu”, cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profe-
sională își desfășoară activitatea în cadrul a 5 facultăți, 73 de catedre și 10 departamente, 
23 laboratoare şi 2 centre ştiinţifice.  

A fost determinată structura și formulate întrebările chestionarului. Chestionarul a 
fost elaborat în variantă electronică utilizînd aplicația Google Docs. 

Proiectarea și desfășurarea chestionarului în regim online a evidențiat avantajele 
și dezavantajele utilizării acestui instrument. Astfel am identificat următoarele avantaje 
ale chestionarului online:

- Google Docs este o aplicație gratuită, astfel sunt reduse costurile diseminării 
chestionarului;

- Viteza diseminării chestionarului online este cu mult mai rapidă;
- Chestionarul online este flexibil, permite modificarea și redactarea itemilor;
- Rezultatele chestionarului sunt analizate automatizat.
Totodată, dependența de conexiunea la rețeaua internet împiedică desfășurarea 

sondajului de opinie. În cazul erorilor tehnice este sporit riscul pierderii răspunsurilor. Un 
alt aspect l-a constituit eroarea adresei de e-mail a respondenților. În acest caz, mesajul 
expediat nu a fost livrat destinatarului.  

Chestionarul este alcătuit din 22 itemi. S-au formulat 20 întrebări de tip închis, 
cu opțiunea selectării variantei de răspuns și 2 întrebări de tip deschis, ce oferă respon-
denților posibilitatea de a-și exprima opiniile proprii. A urmat testarea în regim real apoi 
aplicarea propriu-zisă a anchetei. 

Chestionarul a fost diseminat prin e-mail membrilor comunității universitare, cate-
drelor și departamentelor. Au fost indicate unele instrucțiuni privind completarea itemilor 
chestionarului și atașat link-ul de acces a documentului: https://docs.google.com/form-
s/d/e/1FAIpQLScXVyxuaqRS-Rv97dIxt3jnskY-K-QnxwxNzX7Fsrve1pnlhA/viewform. 

În număr total, au fost expediate 350 e-mail-uri. Sondajul a fost aplicat în perioada 
martie-aprilie 2018. 

I. Etapa a doua ține de prelucrarea răspunsurilor anchetei. Respondenții s-au dove-
dit a fi foarte receptivi și în final s-au acumulat 250 răspunsuri. Opiniile respondenților au 
fost centralizate și procesate online și au fost prezentate în foile de calcul ale sistemului.

II. Etapa finală a constituit analiza și interpretarea rezultatelor sondajului de opinie. 
Datele au fost interpretate statistic pentru fiecare item în parte. 

În continuare, vom demonstra rezultatele cercetării și vom analiza fiecare dimen-
siune în parte. 

Informațiile demografice privind vârsta respondenților prezintă date destul de va-
riate. Astfel, 32,9% din respondenți au vârsta cuprinsă între 36-45 ani, cu 29,5% urmează 
cei cu vârsta de 25-35 ani, 24,7% sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 46-55 ani, cei 
de vârsta cuprinsă între 56-65 ani constituie rata de 9,6% și doar 3,4% sunt respondenții 
cu vârsta de peste 66 ani. (Fig. 1)
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Fig. 1 Informații demografice privind vârsta respondenților.

Din totalul persoanelor chestionate, rata cea mai înaltă de 36,1% și 35,4%. o con-
stituie respondenții cu statut de conferențiar universitar și respectiv asistent universitar. 
Rezidenții au răspuns în procent de 11,1%, fiind urmați de profesorii universitari cu 7,6% 
și doctoranzi cu 5,6%. Respondenții cu cel mai scăzut procent de participare la sondaj 
sunt lectorii cu 3,5% iar studenții cu 0,7%. (Fig. 2)

Fig. 2 Statutul academic al respondenților.

S-a observat faptul că, rata cea mai înaltă de participare în cadrul sondajului revine 
Facultății Medicină Nr.1. Au răspuns 74 colaboratori ai facultății, adică 29,6%. Urmează 
Facultatea Rezidențiat și Secundariat Clinic reprezentată de 58 colaboratori cu 23,2% și 
17,2% cei de la Facultatea Medicină Nr.2 cu 43 colaboratori. Facultățile de Farmacie și 
Stomatologie au participat în procent de 9,6%, respectiv 9,2%, s-au implicat în sondaj 24 
respondenți farmaciști și 23 colaboratori din domeniul stomatologic. 

16 colaboratori ai Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală                 
(CUSIM) au răspuns la chestionar, ceea ce constituie 6,4%. CUSIM constituie o subdi-
viziune a USMF „Nicolae Testemiţanu”. În cadrul centrului, studenții sunt antrenați în 



157

activități practice medicale bazate pe simulare. 
Colaboratorii Instituției Medico-Sanitare Publice Institutului de Medicină Urgentă 

(IMSP IMU) au participat în cadrul sondajului în procent 4,8% ceea ce constituie 12 
membri ai instituției (Tabelul 1). 

Tabelul 1 Repartizarea respondenților conform subdiviziunilor
 

Dimensiuni Unități %

Facultatea Medicină Nr. 1 74 29,6

Facultatea Medicină Nr. 2 43 17,2

Facultatea Farmacie 24 9,6

Facultatea Stomatologie 23 9,2

Facultatea Rezidențiat și Secundariat 
Clinic

58 23,2

CUSIM 16 6,4

IMSP IMU 12 4,8
 

În scopul unui studiu coerent, am considerat necesar să identificăm dacă membrii 
comunității științifice universitare sunt familiarizați cu concepția RI. La această întreba-
re, 88,9% din respondenți au răspuns afirmativ și doar 11,1% negativ. Rezulatele obținute 
demonstrează interesul sporit a comunității academice medicale privind RI. Precum și 
faptul că comunitatea USMF „Nicolae Testemițanu” este informată privind noile instru-
mente de comunicare științifică (Fig. 3)

Fig. 3 Repartizare procentulă a responenților privind gradul 
de cunoaștere a conceptului de RI.

La înrebarea „În viziunea Dvs. ce este un Repozitoriu Instituțional (RI)?”, opiniile 
privind definirea RI, au demonstrat gradul de cunoaştere și percepere a cadrelor științi-
fico-didactice privind conceptul RI, care diferă de la o opinie la alta. Din răspunsurile 
oferite s-a stabilit, că în viziunea membrilor comunității universitare RI reprezintă:
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 - Modalitate de arhivare și difuzare a rezultatelor activității științifice pentru cer-
cetători;

 - Arhivă digitală ce reflectă activitatea științifică;
 - Acces on-line, gratuit la documentele ştiinţifice disponibile pentru utilizare 

publică fără restricţii financiare, juridice şi tehnice, păstrând totodată drepturile 
ce le revin asupra propriilor creaţii;

 - Mijloc de stocare și păstrare a publicațiilor eletronice;
 - Arhivă electronică ce arhivează lucrările colaboratorilor USMF;
 - Este o arhivă digitală a publicațiilor electronice;
 - Arhiva electronică de publicatii stiintifice a colaboratorilor cu acces deschis 

online; 
 - Colecţie strucurată a tuturor publicațiilor elaborate de către colaboratorii insti-

tuției vizate;
 - Este o bază de date instituțională, care rezervează drepturile de autor, arhivează 

publicațiile, promovează imaginea USMF, sporește ratingul si vizibilitatea in-
tituției;

 - Bază de date și un instrument de promovare a rezultatelor cercetărilor științifice 
și altor informații relevante obținute în cadrul USMF în alte țări, regiuni;

 - Bază (arhivă) de lucrări științifice, care sunt expuse, cu acordul autorilor, pentru 
a fi exteriorizate (cu variate scopuri) în spațiul științific mondial;

 - Arhivă electronică de publicații științifice;
 - Baza de date a publicațiilor colaboratorilor universității;
 - Stocarea, arhivarea tuturor cercetărilor, metodelor noi de tratament, algoritme, 

etc. oglindite în articole, monografii, material didactice de către staff-ul didactic 
și cercetători ș.a.

Aceste opinii demonstrează o concepere destul de corectă a RI de către membrii 
comunității academic universitare. Unele răspunsuri dovedesc incertitudine, întelegere 
greșită a conceptiei RI. De exemplu:

 - Bază de date ce oferă acces la resursele bibliografice publicate de angajații 
instituției;

 - Lucru bun;
 - Bază de date informațională (articole, cărți, monografii, studii etc.);
 - Arhivă cu cărți în format electronic;
 - Sursă de informare;
 - Bază de lucrări științifice;
 - Bază de date ș.a.

Referindu-ne la funcțiile unui RI, opiniile respondenților s-au divizat. Cert este că, 
funcțiile cele mai relevante ale RI sunt cea științifică, utilizată în promovarea rezultatelor 
științifice și didactice și funcția cumulativă, destinată conservării publicațiilor electron-
ice. Rata procentuală constituie 93% funcția științifică în raport cu 86% funcția cumu-
lativă. Din răspunsurile oferite 69% din numărul total de respondenți apreciază cel mai 
mult importanța funcției informaționale și bibliografice iar 42% consideră RI important 
în procesele de studiu. Opiniile privind relevanța funcțiilor unui RI au fost notate cu 1 – 
cel mai important și 4 – cel mai puțin important. (Fig. 4)



159

Fig. 4 Care ar fi relevanța funcțiilor unui RI.

Printre cei mai avantajați în scopul utilizării și dezvoltării RI, s-au identificat a fi 
cadrele științifico-didactice în procent de 84,7%. Universitatea a fost apreciată cu 63,9% 
iar subdiviziunile științifice universitare au determinat 52,1%. (Fig. 5)

Fig. 5 În opinia Dvs., cine este avantajat în utilizarea și dezvoltarea RI.

În cadrul sondajului aplicat, am intenționat să identificăm gradul de cunoaștere 
a membrilor comunității științifice medicale privind dezvoltarea IRMS – Nicolae Tes-
temitanu SUMPh. Astfel, s-a stabilit că, 91,1% din respondenți cunosc despre instituirea 
IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh și doar 8,9% nu cunosc acest fapt. (Fig. 6)

Fig. 6 Gradul de cunoaștere a comnității științifice universitarea privind instituirea 
IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh.

IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh este activ promovat de către colaboratorii 
BȘM. În cadrul mai multor activități, 80% au fost informați referitor la instituirea IRMS 
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– Nicolae Testemitanu SUMPh. Alți 52,5% din respondenți au fost informați accesând 
paginile web a BȘM și USMF, 31,1% au aflat despre instituirea IRMS – Nicolae Testemi-
tanu SUMPh în cadrul prezentărilor desfășurate la catedrele sau facultățile universității. 
Datorită colaborării subdiviziunilor, 25,9% din procentul total de respondenți au aflat 
despre institutirea IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh de la colegi, rata de 2,8% au 
constituit respondenții ce au aflat despre IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh în cadrul 
Cursului Bazele Culturii Informației, predat studenților anului I conform Curriculumului 
de studiu. Doar 2,9% din colaboratorii universitari au fost informați în cadrul Senatului 
USMF iar 2,8% de către Departamentul Știință. 

În cazul întrebării ”De cât timp accesați IRMS-Nicolae Testemițanu SUMPh?”,  
78,6% din respondenți au accesat IRMS-Nicolae Testemițanu SUMPh timp de 1 an, 
17,9% navighează timp de 2-3 ani și doar 3,6% nu au accesat niciodată IRMS-Nicolae 
Testemițanu SUMPh. (Fig. 7)

Fig.7 De cît timp este accesat IRMS-Nicolae Testemițanu SUMPh.

În cadrul sondajului realizat, am intenţionat să stabilim în ce scop membrii co-
munității universitare accesează IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh. Astfel, 58,4% 
accesează IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh ca suport în activitățile de cercetare 
științifică, în scopul promovării rezultatelor științifice și didactice este accesat de 54%. 
IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh este utilizat ca modalitate de arhivare și păstrare 
a lucrărilor științifice procentual de 50,4%, iar în vederea unui suport pentru instruire 
este accesat de 41,6%. Alți 31,4% respondenți accesează IRMS – Nicolae Testemitanu 
SUMPh ca instrument de promovare a rezultatelor științifice și didactice și doar 7,3% 
utilizează repozitoriul în alte scopuri (Tabelul 2).  

Tabelul. 2 Rata opiniilor privind scopul accesării IRMS-Nicolae Testemițanu SUMPh.

Scop Unități %

Suport pentru instruire 104 41,6

Suport pentru cercetare științifică 146 58,4

Instrument de diseminare online a rezultatelor cercetării 
primare

78 31,4
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Modalitate de promovare a rezultatelor științifice și 
didactice

135 54

Modalitate de arhivare și păstrare a lucrărilor științifice 126 50,4

Alte scopuri 19 7,3

Un alt obiectiv al studiului a fost identificarea atitudinii colaboratorilor universi-
tari privind mișcarea Accesul Deschis. Astfel, s-a stabilit că 84,5% din respondenți susțin 
mișcarea Accesul Deschis la informația științifică, iar 9,9% nu știu sau nu-și pot exprima 
opinia cu privire la acest subiect. În rată egală de 2,8% respondenții au apreciat negativ 
afirmația privind susținerea mișcării AD și respectiv prin ”Nu știu”. (Fig. 8)  

Fig. 8 Rata opiniilor respondenților privind mișcarea AD

 Importanța plasării publicaţiilor în RI este confirmată în Fig. 9. 88,3% din nu-
mărul total de respondenți apreciază importanța plasării publicațiilor în RI, 9% din cei 
chestionați sunt indeciși în a-și exprima opinia și 2,8% nu susțin această afirmație.

Fig. 9 Opinia respondenților privind importanța plasării publicațiilor în RI

Referitor la cerinţa obligatorie privind plasarea publicațiilor în RI, majoritatea 
respondenților (63,4%) sunt de acord cu această condiție, 18,6% % nu sunt de acord și 
17,9% din respondenți deocamdată nu-și pot exprima părerea. (Fig. 10)
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Fig. 10 Considerați plasarea publicațiilor în RI o condiție obligatorie 
pentru membrii comunității științifice universitare

Figura 11 demonstrează rata procentuală a deținătorilor de publicații arhivate în 
IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh. În procent de 69,7% este identificată rata persoa-
nelor ce dețin publicații arhivate în IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh. 30,3% repre-
zintă rata respondenților ce încă nu au depus publicații spre arhivare. 

Fig. 11 Dețineți publicații arhivate în IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPH

Referindu-ne la modalitățile de acces la publicațiile arhivate în IRMS – Nicolae 
Testemițanu SUMPh, în proporție de 74,1% respondenţii oferă utilizatorilor acces des-
chis și nelimitat la documente. Acces doar la abstractul publicației este oferit de 30,6% 
din cei chestionați. În procent de 13,9% sunt publicațiile cu acces restricționat și 1,9% 
publicații cu acces închis.  (Fig. 12)
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Fig. 12 Modalitățile de acces la publicațiile arhivate în IRMS – 
Nicolae Testemitanu SUMPh oferite utilizatorilor

În acelaș timp, am identificat poziția cadrelor științifico-didactice privind posibi-
litatea plasării publicațiilor în IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh. Procentul respon-
denților dispuși să depună publicațiile în IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh constituie 
72,7%, 18,2% sunt dispuși, dar cu anumite condiții. Iar rata celor care nu sunt dispuși a 
constituit 9,1%. (Fig. 13)

Fig. 13 Rata respondenților dispuși să plaseze publicațiile proprii 
în IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh

Printre motivele arhivării în AD a rezultatelor cercetărilor reprezentanţii comu-
nităţii universitare au identificat posibilitatea de acces fără bariere ale altor cercetători la 
informațiile științifice (69,9%).  Alte opinii privind arhivarea publcațiilor s-au repartizat 
în felul următor: vizibilitatea autorului - 67,1%, sporirea impactului cercetărilor realiza-
te – 67,1%, schimb de informații științifice cu alți autori/instituții – 60,8%, marketing 
personal – 29,4%. Au fost identificate și alte opinii nespecificate în chestionar, cu rata de 
0,7% fiecare, precum: sporirea vizibilității și prestigiului universității, promovarea insti-
tuțională și a imaginii universității.   

Diagrama demonstrează opiniile respondenților privind genurile de documente 
dispuși să le depună spre arhivare în RI. (Diagrama 1)  
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   Diagrama 1. Tipuri de documente destinate arhivării.

Pentru diseminarea informaţiei şi promovarea rezultatelor cercetărilor științifice, partici-
panţii utilizează diverse profiluri ale cercetătorului. Ancheta a demonstrat faptul că, cel 
mai utilizat profil de către colaboratorii USMF „Nicolae Testemițanu” este Google Scho-
lar Citations (53,6%), după care urmează ResearchGate cu 44,4%. Instrumentul LinkedIn 
este utilizat de 42,3% respondeți, conturi pe ORCID (Open Researcher and Contributor 
ID) dețin 4,4%, iar RESEARCHERID - 4,2%. Respondenții au menționat și alte profi-
luri utilizate cum sunt: publon.com și academia.edu. Acestea au constituit 8,4%. Rata 
respondenților ce nu dețin profil al cercetătorului a constituit 19,7% din numărul total al 
respondenților. (Tabelul 3)

Tabelul 3 Rata profilurilor cercetătorului utilizate 

Pr
ofi

l

R
es

ea
rc

hG
at

e

R
es

ea
rc

he
ri

d

A
lt 

pr
ofi

l

N
u 

de
țin

 p
ro

fil

Unități 111 11 106 134 44 21 50

% 44,4 4,2 42,3 53,6 4,4 8,4 19,7

Majoritatea respondenților exprimă acord total privind IRMS – Nicolae Testemiţa-
nu SUMPh ca modalitate de promovare instituțională. Astfel, 46% din numărul total 
de respondenți consideră IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh mijloc de promovare 
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a imaginii instituției și a activităților de cercetare universitară în mediul informațional 
global. 

IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh sporește competitivitatea, vizibilitatea şi 
impactul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice la nivel național şi international și extinde 
accesul la rezultatele cercetărilor ştiinţifice instituționale. Respondenții au apreciat itemii 
prin acord total în rată de 41,6%. 

Participanții au apreciat cu 40,8% majorarea numărului de citări a publicaţiilor 
cercetătorilor. Dezvoltarea IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh determină creşterea 
transparenţei şi amplifică comunicarea ştiinţifică. 

O altă modalitate identificată prin acord total a fost motivarea autorilor de a-şi 
plasa documentele în format electronic în Repozitoriul Instituțional. În opinia membrilor 
comunității universitare, ambele poziții au constituit 37,2%. 

Pe baza informațiilor obținute, 34,8% din cei chestionați au afirmat acordul total 
privind IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh ca instrument de marketing universitar. 

Alți 34,4% respondenți, au evidențiat faptul prin care, dezvoltarea IRMS – Nicolae 
Testemitanu SUMPh ar crea un sistem de evidenţă şi control a publicaţiilor şi autorilor în 
funcţie de diverse criterii (facultăţi, catedre, genuri de documente etc.). 

33,6% din numărul total a celor chestionați, și-au exprimat acordul total privind 
utilizarea repozitoriului ca instrument de management pentru cercetare și evaluare.

Cu referire la măsurarea utilizării și impactului rezultatelor cercetărilor universi-
tare, respondenții au constituit rata de 32,8%. 

Din perspectiva creării unui mediu pentru învățămînt la distanță, rata celor ches-
tionați a constituit 24,4%, exprimînd acord total. (Tabelul 4)

Tabelul 4 Cum apreciază membrii comunității univesitare IRMS – 
Nicolae TestemitanuSUMPh ca modalitate de promovare instituțională.

Modalitate de promovare Acord 
total

Acord 
parțial

Indecis/
Nu știu

Dezacord 
parțial

Dezacord 
total

Utilizarea repozitoriului ca 
instrument de management 
pentru cercetare și evaluare

33,6% 19,6% 2% 1,2% 0%

Măsurarea utilizării și 
impactului rezultatelor 
cercetărilor universitare

32,8% 18% 4% 1,6% 0%

Promovarea imaginii 
instituției și a activităților 
de cercetare universitară în 
mediul informațional global

46% 18,4% 1,2% 0,4% 0%

Instrument de marketing 
universitar

34,8% 16,4% 3,6% 0,4% 0%

Crearea unui mediu pentru 
învățămînt la distanță

24,4% 20,4% 6,4% 2,4% 0,8%

Majorarea numărului de citări 
a publicaţiilor cercetătorilor

40,8% 12% 1,6% 0,8% 0%
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Sporirea competitivităţii, 
vizibilităţii şi impactului 
rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifice la nivel național şi 
internațional

41,6% 11,2% 0,8% 2,0% 0,4%

Extinderea accesului la 
rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice instituționale

41,6% 12,4% 0% 0,4% 0%

Crearea unui sistem de 
evidenţă şi control a 
publicaţiilor şi autorilor în 
funcţie de diverse criterii 
(facultăţi, catedre, genuri de 
documente etc.).

34,4% 18,4% 2,8% 0,8% 0%

Creşterea transparenţei şi 
amplificarea comunicării 
ştiinţifice

37,2% 18% 0,4% 0,4% 0%

Motivarea autorilor de a-şi 
plasa documentele în format 
electronic în Repozitoriul 
Instituțional

37,2% 15,2% 1,6% 1,2% 0,8%

În ceea ce privește elalobarea unui rating privind beneficiile IRMS – Nicolae Te-
stemitanu SUMPh (notarea a fost făcută pe o scală de la 1 la 5, unde 1 – beneficiu foarte 
mic, 5 – beneficiu foarte mare), opiniile respondenților s-au divizat în felul următor: 

Beneficiu 1 2 3 4 5

Oferă acces deschis la rezultatele 
cercetărilor științifice 4,4% 0,8% 2,0% 14,8% 34,4%

Prezervă (arhivează) rezultatele 
cercetărilor științifice ale colaboratorilor 
USMF

4,0% 0,4% 2,8% 8,8% 40,4%

Este un sistem unic pentru colectarea 
și organizarea rezultatele cercetărilor 
științifice instituționale

4,4% 2,4% 4,4% 19,6% 25,6%

Creșterea vizibilității globale a 
rezultatelor cercetărilor științifice 
instituționale

3,6% 3,2% 2,8% 14,43% 32,4%

Este un suport important pentru procesul 
didactic 3,2% 4,8% 6,0% 11,6% 30,8%

Concluzii și recomandări. Studiul a abordat IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh 
al USMF „Nicolae Testemițanu” ca instrument de promovare instituțională. Obiectivele 
stabilite în cadrul acestui studiu au fost atinse. Veridicitatea răspunsurilor celor ches-
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tionați a permis evaluarea și aprecierea IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh din mai 
multe aspecte. Este îmbucurător faptul că comunitatea univeristară este informată despre 
existenţa IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh și realizează importanța acestui instru-
ment privind comunicarea ştiinţifică. Cadrele științifico-didactice ale USMF „Nicolae 
Testemițanu” apreciază adecvat utilitatea și necesitatea dezvoltării IRMS – Nicolae Te-
stemitanu SUMPh în vederea promovării rezultatelor cercetărilor științifice. Totodată, 
rezultatele sondajului ne conduc la concluzia că membrii comunității universitare percep 
avantajele plasării publicațiilor în arhivele cu acces deshis. Respondenții conştientizează 
importanţa şi necesitatea plasării publicaţiilor și sunt dispuși să colaboreze în acest sens. 

Promovarea imaginei USMF „Nicolae Testemițanu” prin intermediul IRMS – 
Nicolae Testemitanu SUMPh” îm mare parte este determinată de calitatea acestuia.  În 
vederea îmbunătățirii calității  instrumentului de promovare, se presupun următoarele:

Proiectarea interfeței web atractive;
- Colectarea datelor pentru extinderea numărului de înregistrări;
-  Implementarea Google Analytics în vederea optimizării rapoartelor statistice;
- Optimizarea sistemului de căutare (ajustarea opțiunilor de căutare după tip de 

documente: Type / Book, Article, Thesis, Multimedia, etc);
- Implementarea preview a cărților/articolelor, utilizînd PDF-viewer (contra 

plată);
- Crearea subcomunității PROTOCOALE CLINICE  și ulterior completarea 

acesteia;
- Promovarea activă a RI în mediul rețelelor de socializare, recomandate de 

Webometrics;
- Organizarea unor seminare/webinare cu experții Webometrics.

Reeşind din constatările şi concluziile identificate venim cu câteva recomandări, 
care pot fi rezumate după cum urmează:

- Experienţa USMF „Nicolae Testemţanu” privind etapele creării și implemen-
tării RI (elaborarea conceptului, procesul de implementare a RI, stabilirea şi 
elaborarea cadrului de reglementare cu privire la organizarea și funcționarea RI 
al Universității) poate servi drept exemplu şi model pentru bibliotecile univer-
sitare, care intenţionează să constituie şi să dezvolte propriile arhive digitale.

- Rezultatele obţinute în cadrul Proiectului Information Services for Impro-
vement Study Quality (MISISQ) - Servicii informaţionale moderne pentru 
îmbunătăţirea calităţii studiilor din cadrul programului TEMPUS privind 
implementarea AD vin să încurajeze bibliotecile universitare să participe la 
crearea conţinutului digital ştiinţific naţional prin constituirea şi dezvoltarea 
repozitoriilor instituţionale. 

- În spiritul susţinerii miscării AD şi în contextul directivelor Recomandării pri-
vind accesul și conservarea informației științifice, revizuite de către Comisia 
Europeană în data de 25 aprilie 2018, se impune şi mai mult necesitatea elabo-
rării unei politici guvernamentale clare privind accesul liber la publicații, seturi 
de date şi crearea sistemului Open Science în Republica Moldova.

 


