
Conferința de totalizare a activităților prevăzute în WP2 – e-Repositories„ 
“Crearea repozitoriilor instituționale – oportunitate de 

amplificare a vizibilității universităților din Republica Moldova 
în spațiul informațional global” 

30 octombrie 2015 
 

Repozitoriul instituţional în 
percepţia comunităţii academice 

 

ECATERINA SCHERLET 

IRINA CIORNAIA 

BȘ UPS “ION CREANGĂ”  



Organizarea și funcționarea RI 

 Studierea oportunităţilor implementării Repozitoriului 
Instituţional digital cu acces deschis a producţiei ştiinţifice a 
Universităţii și aprobarea Politicii Instituționale a UPS “Ion 
Creangă” privind Accesul Deschis la informație (2012-2013) 

 Identificarea gradului de cunoaştere a valorii şi utilităţii 
repozitoriului instituţional de către membrii comunității 
academice (2015). 

 
 



Chestionar 2012 

  

 Obiective: 

 Identificarea gradului de cunoaştere al cadrelor didactice cu 
privire la rolul depozitului digital instituţional. 

 Identificarea metodelor de promovare a rezultatelor cercetărilor   
ştiinţifice 

 Evaluarea atitudinii cadrelor didactico-științifice cu privire la 
promovarea cercetării științifice. 



 
Gradul de cunoaștere RI 

           



Metode de promovare a cercetărilor  
științifice 



Crearea și funcționarea RI  



Chestionar 2015 

 Obiective: 

 Identificarea gradului de cunoaştere a valorii şi utilităţii 
repozitoriului instituţional 

 Identificarea motivelor pentru care cadre știiințifice ar 
depozita în acces liber rezultatele cercetărilor lor 

 Identificarea soluţiilor propuse de cadrele didactico-
științifice pentru constituirea unui repozitoriu  instituţional 
digital 



Valoarea și utilitatea RI 



RI condiție pentru alinierea universității 
la cercetarea științifică națională și 

internațională 



Avantajele RI 
  Acord total Acord parţial Indecis / Nu ştiu Dezacord 

parţial 

Dezacord 

Colectarea şi conservarea 

materialelor de cercetare 

74%   24%    2%  

Acces unificat şi liber la materialele 

de cercetare 

74%  26% 

Sporeşte vizibilitatea şi citarea 

lucrărilor ştiinţifice 

74% 

  

22%  4%  

Gestionează şi măsoară activitățile de 

cercetare și de predare 

60%  22%  10%  4%  4%  

Oferă un spaţiu pentru lucrările în 

curs de execuţie, precum şi pentru 

proiectele de colaborare  

62%  20%  14%  4%    

Permite şi încurajează abordările 

interdisciplinare de cercetare  

48%  

  

38%  12%    2% 

Facilitează dezvoltarea şi schimbul 

de materiale didactice şi ştiinţifice 

digitale 

68%  24%  

  

6%  2%    

Sprijină eforturile studenţilor, oferind 

acces la teze şi disertaţii 

64%  30 % 

  

6%      

Asigură controlul asupra cercetării 

din partea comunităţii ştiinţifice şi 

organizaţiilor publice 

64%  28%  6%  2%    



Motivul publicării rezultatelor 
științifice în Acces Deschis 



Importanța plasării publicațiilor în RI 



Modalități de plasare preferate 



Beneficiile oferite de RI 

  Acord 

total 

Acord 

parţial 

Indecis / Nu 

ştiu 

Dezacor

d 

parţial 

Dezacord 

Utilizarea  repozitoriului  ca un 

instrument de management 

pentru exerciţiu de cercetare şi 

evaluare  

54%  38% 8%      

Măsurarea utilizării şi  

impactului rezultatelor 

cercetării universitare 

64% 

  

30%  4%  2%    

Promovarea activităţilor de 

cercetare universitară  

74% 

  

18% 

  

8% 

  

    

Un instrument de marketing 

pentru Universitate 

46% 

  

38% 10% 6%   

CV-urile generatoare şi liste 

personale de referinţă  

50% 

  

42% 

  

6% 

  

2% 

  

  

Crearea unui mediu pentru 

învăţământ la distanţă 

80% 

  

18% 

  

    2%  

Amplificarea concurenţei şi 

diminuarea monopolului 

revistelor tradiţionale (tipărite) 

58%  24% 

  

10% 4% 

  

4%  



 
Prezentarea rezultatelor cercetărilor   

științifice 



Obligativitatea prezentării publicațiilor în RI  



Concluzii 
  

  

 Comunitatea universitară este bine informată despre existența 
repozitoriilor instituționale și consideră o condiție esențială pentru 
cercetarea științifică. 

 În comunitatea academica se scimbă viziunea cu privire la 
utilizarea metodelor de promovare a rezultatelor cercetărilor 
științifice: de la comunicări la conferințe ștințifice naționale și 
internaționale, plasarea în biblioteca electronică spre plasarea in 
repozitoriul instituțional, alinierea universității la cercetarea 
științifică națională și internațională prin intermediul RI. 

 La nivel înalt sunt apreciate valoarea și utilitatea RI, în special: 
arhiva digitală a publicațiilor, modalitatea de promovare a 
rezultatelor științifice și didactice și suport pentre cercetare 
științifică. 



Concluzii 

 Sunt înalt apreciate și valorificate avantajele și beneficiile RI 
pentru comunitatea universitară, identificate motivele publicării 
rezultatelor științifice (schimb de informații, vizibilitatea 
cercetătorului și instituției), conștientizată importanța și necesitatea 
plasării publicațiilor în RI,  stabilite preferințele privind modalități 
de plasare (prioritar acces deschis și acces restricționat), expuse 
opinii vis a vis de obligativitatea prezentării publicațiilor în RI.  

 Rezultatele obținute în cadrul acestor studii vor servi drept temei 
pentru elaborarea conceptului / programului de funcționare și 
promovare RI, convingerea cadrelor didactice și științifice în 
necesitatea plasării rezultatelor cercetărilor științifice în Acces 
Deschis prin intermediul RI și revistelor electronice.   


