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Publicaţii ştiinţifice în activitatea  

înstituţiilor de învâţământ 

 
 

 În activităţile ştiinţifice ale universităţii un rol important 
ocupă publicaţiile ştiinţifice ale organizaţiei. 
Publicaţii ştiinţifice ale universităţilor din Republica 
Moldova, prezentate iniţial în format tradiţional, tipărit, 
pot fi găsite pe site-urile instituţiilor ştiinţifice şi 
educaţionale în format electronic. 

 De exemplu, revista «Economica» şi «Analele 
Academiei de Studii Economice a Moldovei» le găsim pe 
site-ul ASEM:  http://ase.md/ 



Direcţia inovaţională - înregistrarea revistelor ştiinţifice 

ale organizaţiei în Directoriu Accesului Deschis 

 Plasarea versiunii electronice a revistei stiinţifice pe site-ul 
organizaţiei nu poate asigură pe deplin vizibilitatea acestor publicaţii 
pentru comunitatea ştiinţifică internaţională.  

 

 O astfel de posibilitate poate fi realizată prin Directoriul Accesului 
Deschis (Open Access). Internetul permite cercetătorilor de a 
prezenta rezultatele ştiinţifice comunităţii savanţilor, de a pune la 
dispoziţia tuturor, pretutindeni şi oricând. 
Astfel, direcţia inovaţională în activitatea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 
devine înregistrarea revistelor ştiinţifice ale organizaţiei în Directoriul 
Accesului Deschis şi plasarea permanentă a articolelor din reviste în 
această platforma online.  



Colaborarea dintre Biblioteca Ştiinţifică ASEM 

şi Departamentul Ştiinţă a ASEM 

 

 Obiectivele colaborării dintre Biblioteca Ştiinţifica ASEM şi 
Departamentul Știinţă: 

 

 creşterea clasamentului al instituţiei prin îmbunătăţirea criteriilor de 
eficiență, stabilită de CNAA (publicaţii, indicele de citare etc.); 

 

 promovarea rezultatelor cercetărilor ale instituţiei în mediului ştiinţific 
global; 

 

 promovarea cadrelor didactice, cercetătorilor, tinerilor absolvenţi, 
masterandzi în comunitatea știinţifică mondială. 
 
 
 



Revista "Economica" în  

Open Academic Journals Index 

Primul rezultat semnificativ în această direcţie inovaţională a Bibliotecii 

Ştiinţifice a ASEM a fost înregistrarea revistei "Economica" în  directoriul „OAJI” – 

Open Academic Journals Index. Revista "Economica" poate fi găsită la:URL: 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425 
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Стратегии мышления людей –  
мета-программы 

 



 
Rolul bibliotecilor ştiinţifice în crearea unui 

nou model de comunicare ştiinţifică  

           

        Bibliotecile ştiinţifice, pe baza tehnologiilor 
Accesului Deschis, asigură crearea unui nou model 
de comunicare ştiinţifică şi promovează accesul 
liber la rezultatele cercetărilor. 

     Datorită acestora creşte semnificaţia ştiinţifică, 
socială şi economică a cercetării ştiinţifice şi 
eficienţa activităţii privind păstrarea patrimoniului 
ştiinţific şi cultural mondial. 



 

 

 

 

 

 

          

         Mulţumesc pentru atenţie! 


