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NOI ROLURI ȘI IMPLICAȚII ALE BIBLIOTECII REPUBLICANE ȘTIINȚIFICE 
AGRICOLE ÎN SUSȚINEREA ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIA AGRICOLĂ 



Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 

• Participarea anuală a BRŞA la Săptămâna Internaţională a Accesului 
Deschis 

 







Repozitoriul instituţional în domeniul 
ştiinţelor agricole 

• Elaborarea şi aprobarea Politicii instituţionale privind Accesul 
Deschis  

• Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a repozitoriului UASM 

• Repozitoriul conţine peste 3 000 de documente fulltext 
(articole, teze, monografii, manuale etc.) 



 



OJS (Open Journal System) 

• software cu sursă deschisă pentru managementul şi 
publicarea unei reviste,  

• întreţinut şi distribuit liber de Proiectul de Cunoştinţe 
Publice (Public Knowledge Project) sub licenţa GNU 
General Public.  

• Scop: realizarea cercetărilor pentru a îmbunătăţi 
calitatea şi impactul editării ştiinţifice. 
 



Reviste din RM pe platforma OJS 

Dintre revistele ştiinţifice acreditate doar două instituţii 
fondatoare din RM utilizează pentru varianta electronică a 
revistelor platforma Open Journal Systems (OJS):  

 
• revistele Universităţii de Stat din Moldova Studia 

Universitatis (5 serii)  
• revista „Ştiinţa agricolă” a Universităţii Agrare de Stat din 

Moldova. 





Funcţionalităţi OJS 
OJS acoperă toate aspectele publicării revistelor online, de la crearea 
unui site web al revistei până la sarcini operaţionale, precum:  

• procesul de depunere a conţinutului de către autori,  

• recenzarea,  

• editarea,  

• publicarea, 

•  arhivarea şi  

• indexarea revistei.  

• De asemenea, OJS ajută la monitorizarea activităţii editorilor, a 
recenzorilor şi a autorilor, notificarea cititorilor şi asistarea 
corespondenţei. 

 





Caracteristici OJS 
Are un sistem extrem de configurabil pentru fluxuri de lucru 
editoriale, cu caracteristici, inclusiv următoarele: 
• Depunerea şi gestionarea online a întregului conţinut; 
• Procese deschise peer review; 
• Delegarea responsabilităţilor editoriale în funcţie de 

secţiunile revistelor 
• Gestionarea programului de publicare şi arhivarea 

numerelor, volumelor revistei 
• Caracteristici de prezentare personalizabile 
• Interfaţă multilingvă care acceptă 10 limbi 
• Asistenţă pentru o varietate de instrumente pentru cititor, 

precum fluxuri RSS şi butoane de partajare. 
 



Sistemul internaţional pentru ştiinţă şi tehnologie agricolă (AGRIS) este o 

bază de date bibliografică multilingvă ce asigură acces utilizatorilor la o 

colecţie bogată de cercetări şi informaţii în domeniul alimentaţiei şi 

agriculturii la nivel mondial.  

 

Menţinută de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură 

(FAO), AGRIS facilitează accesul la informaţii, date şi cunoştinţe în 

agricultură, ştiinţă şi tehnologie din anul 1975. 



 
 
 
Oferă 10 206 816 înregistrări bibliografice produse de către 400 de 
furnizori de date (centre de cercetare, instituţii academice, editori, 
organisme guvernamentale, programe de dezvoltare, organizaţii 
internaţionale şi naţionale) din 144 de ţări.  



Centrul Naţional AGRIS-MOLDOVA 

• selectarea, evaluarea, prelucrarea informaţiei privind publicaţiile  de 
profil agrar editate pe teritoriul RM în baza de date locală AGRIS 
conform cerinţelor stabilite de FAO; 

• realizarea exportului de date din baza de date locală şi transmiterea 
lor către Centrul Internaţional AGRIS  în scopul integrării în baza de 
date globală AGRIS; 

• colaborarea cu serviciile AGRIS ale FAO în scopul funcţionării eficiente 
a sistemului de informare AGRIS-MOLDOVA; 

• stabilirea relaţiilor de colaborare cu instituţii, organizaţii de profil 
agrar din ţară în scopul antrenării lor în crearea bazei de date AGRIS-
MOLDOVA. 

 



AGRIS MOLDOVA 

•2004 - Centrul Național AGRIS în Republica 
Moldova. 

•Până în prezent, 4425 de înregistrări 
bibliografice din Moldova au fost incluse în 
baza de date AGRIS. 

•756 dintre acestea conțin legături către 
textul integral al documentelor. 





Genuri de documente 

• Articole din reviste 

 „Ştiinţa Agricolă” (UASM) 

 „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii”  

 „Studia Universitatas. Seria Ştiinţe ale Naturii” (USM) 

 „Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie” (USAMV, Iaşi) 

 „Cercetări agronomice în Moldova” (USAMV, Iaşi) 

• Articole din culegeri ştiinţifice 

• Monografii 

• Teze 

 



Generarea bazei de date  
AGRIS-Moldova 

• Introducerea datelor este realizată în baza softului WebAGRIS 2.0  
 

• Cerinţe specifice: 
 
Traducerea titlului în limba engleză 
Prezentarea rezumatelor în limba engleză 
Indexare în limbajul descriptor AGROVOC 
Atribuirea indicelui de clasificare conform Agris/Caris 

Categorization Scheme 
Link-uri la textul integral al documentelor 

 



AGROVOC 

Tezaur și vocabular controlat acoperind toate domeniile de interes ale FAO, 
inclusiv alimentația, nutriția, agricultura, pescuitul, silvicultura, mediul, etc. 
 
Este publicat de FAO și editat de organizații naționale, regionale și 
internaționale 

Numărul de concepte: 36,288  

Număr de termeni: 732,283 

Limbi: 33 

 
Cel mai utilizat tezaur din lume în agricultură și în științele conexe  
Cel mai popular pentru indexarea și etichetarea resurselor informaționale 
Susţine crearea și gestionarea datelor corelate Open cu link-uri către 20 de 
tezaure 

 

10 million visits to AGROVOC concepts per year 

3.65 million access to AGROVOC search per year 

500,000 accesses to AGROVOC Web services 



BRŞA a aderat la comunitatea internaţională a editorilor AGROVOC în anul 2007.  



AGROVOC în 33 limbi 

 

 

Disponibil în 33 de limbi: arabă, birmaneză, 

chineză, cehă, olandeză, engleză, finlandeză, 

franceză, georgiană, germană, hindi, 

maghiară, italiană, japoneză, khmer, coreeană, 

Lao, latină, malay, norvegiană, persană, 

poloneză, Portugheză, română, rusă, slovacă, 

spaniolă, suedeză, telugu, thailandeză, turcă, 

ucraineană, vietnameză. 

 





Date de cercetare deschise  
 

• Se estimează că numărul de date generate va creşte de 29 ori până în 
2020 (European Data Portal); 

• Agenţiile de finanţatre a cercetărilor solicită ca atât rezultatele 
cercetării, cât şi datele cercetării produse ca parte a unui proiect 
finanţat să fie făcute publice; 

• Proiectele de grant să fie însoţite de un plan al managementului 
datelor de cercetare; 

• Unele reviste impun autorilor ca o condiţie de publicare să facă 
disponibile fără restricții toate datele care stau la baza cercetărilor 
descrise în manuscrisul lor. 

 



Principiile FAIR (CE 2016) 

- regăsibile (F) sau uşor de descoperit – datele să fie 
descrise cu metadate suficiente, să le fie atribuiţi 
identificatori unici şi permanenţi, să fie înregistrate 
sau indexate într-o resursă care să fie uşor de găsit; 
- accesibile (A) – datele şi metadatele să poată fi 
obţinute într-o mare varietate de formate, utilizându-
se un protocol standardizat deschis, gratuit şi cu 
aplicabilitate universală;  



Principiile FAIR (CE 2016) 

- interoperabile (I) – descrierea elementelor de metadate să 
urmeze un limbaj formal, accesibil, comun şi larg aplicabil 
pentru reprezentarea cunoştinţelor, să utilizeze vocabulare ce 
respectă principiile FAIR şi să includă referinţe la alte date sau 
metadate;  
- reutilizabile (R) – elementele de metadate să fie pregătite 
pentru a fi utilizate pentru cercetări viitoare, fiind procesabile 
şi verificabile uşor prin metode computaţionale, eliberate cu 
licenţe clare şi accesibile de utilizare a datelor.  



Argument 

Experienţa vastă şi practica îndelungată a bibliotecilor în 
organizarea informaţiei ; 

Funcţii de gestionare a informaţiei; 

Cunoaşterea standardelor în domeniul informării,  

Cunoştinţe şi aptitudini în colectarea, sistematizarea, 
descrierea datelor în conformitate cu standardele de metadata 
şi vocabularele controlate;  

Furnizarea de servicii de consultanţă şi asistenţă 
informaţională,  

Formarea culturii informaţiei etc. 

 
Bibliotecile sunt instituţiile adecvate  

în prestarea serviciilor de gestionare a datelor de cercetare 



Recomandări pentru biblioteci în iniţierea  managementului 
datelor de cercetare 

• Să ofere suport în gestionarea datelor, inclusiv în elaborarea planului de 
management al datelor pentru cererile de grant, drepturile de proprietate 
intelectuală şi elaborarea materialelor informative.  

• Să asiste facultăţile cu privire la planurile de management al datelor şi să 
integreze managementul datelor în curriculum. 

• Să se angajeze în elaborarea unor standarde de metadate şi date şi să 
furnizeze servicii de metadate pentru datele de cercetare. 

• Să creeze posturi de bibliotecari şi să dezvolte abilităţile profesionale ale 
personalului în domeniul managementului datelor. 

• Să participare activ la elaborarea politicii instituţionale de management al 
datelor de cercetare. Să încurajeze şi să adopte politici de date deschise, 
după caz, în ciclul de viaţă al datelor de cercetare. 

 



Vă mulţumesc 
pentru atenţie! 

 

Contacts: 
 

v.lupu@uasm.md 
www.biblio.uasm.md 
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