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Abstract: Performanţele cercetărilor ştiinţifice sunt apreciate pe baza mai multor categorii de indicatori 
cantitativi, cât şi calitativi. Unul din aceşti indicatori este impactul activităţii asupra comunităţii ştiinţifice 
care se determină prin referinţele bibliografice în literatura ştiinţifică de specialitate. Piaţa publicaţiilor 
ştiinţifice se confruntă cu mai multe probleme care pot fi depăşite prin modele alternative de publicare a 
informaţiei ştiinţifice Aceste modele se încadrează în termenul Accesul Deschis. Articolul prezintă datele 
mai multor studii privind creşterea ratei de citare a articolelor cu acces deschis. 
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În secolului XX ştiinţa a fost recunoscută ca un factor major pentru dezvoltarea economică, 
iar numărul de savanţi a crescut dramatic. În plus, nu doar revistele şi monografiile, dar şi 
conferinţele au devenit o formă importantă de comunicare, ca urmare a posibilităţilor mai mari de a 
călători. În a doua jumătate a secolului tehnologiile informaţiei au avut un impact profund asupra 
procesului de publicare ştiinţifică. În primul rând, a început crearea bazelor de date bibliografice, 
care au făcut, în mare măsură, mai rentabilă căutarea publicaţiilor relevante. În al doilea rând, 
procesarea textelor a eficientizat atât scrierea de manuscrise, cât şi prelucrarea lor în timpul 
procesului de imprimare. 

Dar efectele cele mai dramatice asupra procesului în ansamblu, în distribuţia şi regăsirea de 
informaţii, s-au produs pe parcursul ultimilor cincisprezece ani. Probabil, nu este nici o coincidenţă 
în faptul că cercetătorii au fost printre pionierii care au utilizat atât e-mail-ul, cât şi Web-ul în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. Prin natura sa ştiinţa este în acelaşi timp globală şi colaborativă. 
Totodată, capacităţile reţelelor informaţionale oferă, în prezent, o posibilitate foarte bună privind 
schimbul liber şi deschis de cunoştinţe în cadrul comunităţii academice. 

Mediul informaţional de cercetare este în curs de o schimbare profundă. Pe baza 
tehnologiilor moderne este posibilă aplicarea unor noi modalităţi de diseminare a rezultatelor 
cercetărilor, schimbarea practicilor de cercetare, şi focusarea pe rezultatele cercetării [1]. 

Performanţele cercetărilor ştiinţifice sunt apreciate pe baza mai multor categorii de 
indicatori cantitativi, cât şi calitativi. Indicatorii aleşi, în primul rând, depind de tipul principal de 
rezultate pe care îl produce activitatea de cercetare [2]. Astfel, în cazul cercetărilor din ştiinţele 
fundamentale sau socio-umanitare, rezultatele principale reprezintă contribuţia la cunoaşterea 



ştiinţifică şi sunt rezumate în articole din reviste ştiinţifice. Principalul beneficiar al acestor rezultate 
este comunitatea ştiinţifică. În acest caz, numărul de articole publicate în revistele de circulaţie 
internaţională oferă anumiţi indicatori privind performanţele obţinute de un anumit grup de 
cercetători sau de un savant în domeniul de cercetare. Iar impactul activităţii asupra comunităţii 
ştiinţifice este determinat prin referinţele bibliografice în literatura ştiinţifică de specialitate. Deci, 
numărul de citări ale articolelor publicate poate oferi anumiţi indici privind impactul lor asupra 
comunităţii ştiinţifice. 

Eugene Garfield a fost cel care în anii’50 ai sec. trecut a propus ca impactul unei lucrări să 
fie evaluat pe baza citărilor acesteia de către alţi autori. Garfield considera că citarea unei lucrări în 
literatura de specialitate este cea mai obiectivă şi onestă formă de apreciere colegială. Numărul de 
citări dă o indicaţie clară a impactului şi a aprecierii de către comunitatea ştiinţifică a rezultatelor 
cercetării. Însă, opiniile unor savanţi sunt mai puţin optimiste privind această modalitatea de 
evaluare a performanţelor ştiinţifice [3]. 

Cu toate că nu există o măsurare perfectă a performanţei cercetării, în comunitatea 
ştiinţifică pe larg se folosesc datele din bazele de date Web of Knowledge ale Thomson Reuters 
(fostul Institute of Scientific Information din Philadelphia, SUA, fondat în 1961 de Garfield). 
Thomson ISI monitorizează şi evaluează publicaţiile ştiinţifice, cât şi oferă instrumente pentru 
evaluarea vizibilităţii şi performanţei ştiinţifice a instituţiei de cercetare, a cercetătorilor sau a 
prestigiului pe plan internaţional a revistelor ştiinţifice. Master Journal List include un număr de 
16427 (22.03.2010) de reviste ştiinţifice, ce se regăsesc în diverse produse ştiinţifice ale Thomson 
ISI. Din acestea doar 12557 de reviste sunt cotate ISI. Prin revistă cotată ISI se înţelege o revistă 
inclusă în una din următoarele baze de date care au sistem de monitorizare a citărilor: 

1. Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1527 reviste) 
2. Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (8207 reviste) 
3. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2823 reviste) 
O revistă ce face parte din Master Journal List, dar nu se regăseşte printre revistele cotate 

ISI este considerată indexată ISI şi se asimilează unei indexări în baze de date internaţionale. 
Baza de date Journal Citation Reports JCR a Thomson ISI oferă informaţii cuantificabile 

şi instrumente cantitative pentru clasamentul, evaluarea, clasificarea, compararea revistelor. 
Factorul de impact este unul dintre aceste instrumente, este o măsură a frecvenţei cu care articolul 
dintr-o revistă a fost citat într-un anumit an sau perioadă. Factorul de impact se calculează anual şi 
reprezintă raportul dintre numărul de citări şi numărul total al articolelor publicate de revista 
respectivă în minimum doi ani precedenţi (Figura 1). 

Factorul de impact pentru anul 2008 

A= numărul de citări în 2008 la articole publicate în 2006-2007 într-o revistă

B= numărul de articole publicate în 2006-2007 într-o revistă 

C= A/B = 2008 factor de impact 

Figura 1: Calcularea factorului de impact pentru reviste 



De exemplu, un factor de impact de 5,00 înseamnă că, în medie, articolele publicate în 
revista respectivă în ultimii 3 ani au fost citate de 5 ori. Pentru o analiză mai exactă a activităţii 
cercetătorilor, ISI pune la dispoziţie şi citările pentru autori sau lucrări individuale. 

De menţionat că numărul total de reviste ştiinţifice din întreaga lume depăşeşte 100000. 
Însă doar 4000 din acestea sunt considerate „reviste din fluxul principal” („mainstream journals”) 
al ştiinţei, incluse în bazele de date Thomson ISI. După aceste date este apreciată performanţa 
ştiinţifică a oricărui colectiv sau individ pe plan internaţional. Contribuţia Moldovei în toate 
publicaţiile din lume este de 0,04% [4], dar nici o revistă ştiinţifică din Moldova nu este inclusă în 
aceste baze de date. 

Pentru Republica Moldova este actuală problema monitorizării producţiei ştiinţifice şi 
evaluarea performanţelor de nivel internaţional în cercetare. Recent, în 2008, prin hotărârea 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 
comun cu Consiliul Naţional pentru Acreditare si Atestare a fost aprobat Regulamentul cu privire 
la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice. Acest Regulament a marcat un moment de 
referinţă în evaluarea periodicii ştiinţifice din Republica Moldova. Regulamentul a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2009. În conformitate cu rezultatele evaluării revistele se clasifică în următoarele 4 
categorii: 

• Tipul A. Reviste cu vizibilitate internaţională – sunt incluse în baza de date Thompson ISI 
sau punctajul total depăşeşte 100 puncte; 

• Tipul B. Reviste cu potenţial de recunoaştere pe plan internaţional - punctajul total depăşeşte 
80 puncte. 

• Tipul C. Reviste cu vizibilitate naţională - punctajul total depăşeşte 50 puncte. 
• Tipul D. Reviste în evidenţa C.S.Ş.D.T. şi C.N.A.A. - punctajul total depăşeşte 20 puncte. 

În urma evaluării 72 de reviste au obţinut statutul de publicaţie ştiinţifică de profil şi au 
fost incluse în primele trei categorii (Figura 2). În categoria A au fost incluse doar două reviste - 
Moldavian Journal of the Physical Sciences şi Surface Engineering and Applied Electrochemistry 
(Электронная oбработка mатериалов), ambele din profilurile ştiinţe fizico-matematice; tehnică; 
chimie. La categoria B au fost atribuite 16 reviste şi la categoria C – 54 de reviste. 

Actualmente în plan mondial există aproximativ 24 000 reviste recenzate (inclusiv şi 
materiale ale conferinţelor), în care se publică anual circa 2,5 milioane de articole în toate domeniile 
şi în toate limbile. Nuci o universitate sau organizaţie de cercetare din lume, chiar şi cea mai bogată 
nu îşi poate permite abonarea la toate sau la majoritatea revistelor, care ar putea fi necesare 
oamenilor de ştiinţă din aceste instituţii [5]. Aceasta înseamnă că nici un articol nu este disponibil 
pe Internet pentru toţi cititorii potenţiali, prin urmare, o parte din impactul ştiinţific potenţial 
(utilizarea şi citarea) al tuturor articolelor nu este folosit. Astfel, în epoca Internetului, rata şi 
amploarea progresului ştiinţific încă nu sunt la nivelul dorit. Această concluzie este susţinută de 
rezultatele recent obţinute în mod independent de către mai mulţi cercetători [6, 7, 8, 9, 10] 

Mai multe surse oferă date despre citarea articolelor din revistele şi arhivele cu acces 
deschis. De exemplu, 32% de articolele din domeniul fizicii nucleare cu acces deschis din ArXiv 
reprezintă 78% de citări, astfel, efectul OA constituie 740% [11]. 



Sistemul actual de editare nu mai poate satisface necesităţile cercetătorilor privind accesul 
neîngrădit la rezultatele cercetărilor altor savanţi, ale fondatorilor privind vizibilitatea şi 
diseminarea rezultatelor cercetării, cât şi ale potenţialilor utilizatori privind accesul la rezultatele 
cercetărilor. 

Piaţa publicaţiilor ştiinţifice se confruntă cu mai multe forţe care pot determina o 
schimbare majoră în modul în care rezultatele cercetărilor sunt distribuite între oamenii de ştiinţă. În 
primul rând, digitizarea sporită a publicaţiilor a provocat o schimbare evidentă în publicarea 
electronică. În al doilea rând, sunt în permanentă scădere bugetele bibliotecilor [12], de asemenea, 
paralel cu creşterea constantă a costurilor revistelor, care contribuie la anularea masivă a abonării la 
revistele ştiinţifice, iar în rezultat ne confruntăm cu, aşa-numita, criza serialelor [13, 14]. În scopul 
de a redobândi un acces larg la rezultatele cercetărilor, sunt dezvoltate moduri alternative de 
publicare a literaturii ştiinţifice. Aceste modele se încadrează în termenul Accesul Deschis [15]. 
Modelele noi de comunicare ştiinţifică includ: 

Modelul numit „Marea Afacere” („Big Deal”) – când abonaţii instituţionali prin 
intermediul unui consorţiu plătesc pentru accesul on-line la un număr mare de titluri de periodice 
(abonamentul de acces este, de asemenea, comun pentru bazele de date ştiinţifice; de exemplu, 
Consorţiul eIFL Direct Moldova achită accesul la bazele de date EBSCO); 

Publicarea în acces deschis „plăteşte autorul” („author-pays”) este un model când 
publicarea este plătită de autor, de instituţia în care activează autorul sau de finanţator, astfel, 
oferind cititorilor un acces liber şi gratuit la informaţie; 

Arhivele cu Acces Deschis şi repozitoriile – când organizaţiile sprijină arhivele 
instituţionale şi / sau arhivele tematice, în care autorii depozitează lucrările sale pentru a le face 
accesibile gratuit pentru oricine care are acces la Internet. 

Există, de asemenea, o serie de modele hibride, cum ar fi accesul deschis întârziat (de 
exemplu, accesul deschis este permis după o perioadă de embargo), alegerea liberă de publicarea 
(open choice publishing) când autorii pot alege să plătească taxe de autor şi să ofere acces deschis la 
operele lor sau să nu plătească aceste taxe şi să ofere acces la operele sale numai prin abonament) 
precum şi alternative mai puţin cunoscute, cum ar fi plata pentru vizionare (pay-per-view) [16]. 

Actualmente suntem martori ai unor schimbări majore în mediul editorial. Iniţiativa 
Accesului Deschis (OA) lansată în 2002 domină în discuţiile privind liberul acces la informaţia 
ştiinţifică. Practic săptămânal apar declaraţii ale diverselor societăţi, editori, consorţii, universităţi, 
agenţii de finanţare şi agenţii guvernamentale care sunt de o parte sau de cealaltă a acestui subiect 
(în Moldova a fost aprobată Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind 
Accesul Deschis la informaţie). Numărul revistelor cu acces deschis este în continuă creştere, 
evoluează foarte rapid noi modele de publicare cu scopul de a lărgi numărul de utilizatori şi de a 
oferi noi modalităţi de acces (Figura 2). Susţinătorii OA argumentează că datorită accesului deschis 
influenţa revistelor se va manifesta prin sporirea numărului de cititori. În acelaşi timp, alţi 
specialişti consideră că pe termen lung, calitatea revistelor cel mai bine este susţinută prin modelele 
de business tradiţional. 
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Figura 2. Creşterea numărului de reviste cu acces deschis (DOAJ) 

Un factor important pentru toţi autorii este impactul activităţii lor. În cazul în care autorii 
pot vedea o îmbunătăţire a impactului activităţii lor datorită accesului deschis, ei vor fi mai dispuşi 
să utilizeze modelele OA. T.Brody susţine că „accesul sporit generează o creştere a impactului” 
[17]. Astfel, în medie, articolele peer reviewed cu acces deschis sunt citate mai mult decât articolele 
full-texte care sunt disponibile numai pe bază de abonament (Figura 3). Acest lucru a fost confirmat 
prin citarea publicaţiilor din arhivele OA, de exemplu, arXiv, în comparaţie cu alte publicaţii care 
nu sunt în acces deschis. 

Stive Lawrence a fost primul care a publicat datele care demonstrează această idee. El a 
investigat impactul accesului gratuit online al publicaţiilor, analizând rata de citare în domeniul 
informaticii, a comparat articole online gratuite în raport cu articole care nu au fost disponibile 
online: „... este o corelaţie clară între numărul de citări al articolului şi probabilitatea că articolul 
este online. … Numărul mediu de citări al articolelor off-line este de 2,74, iar numărul mediu de 
citări pentru articolele on-line este de 7,03, deci este constatată o creştere de 157 la sută” [18]. 



 

Figura 3. Comparaţia impactului articolelor cu acces deschis şi articolelor fără acces 
deschis (Fizica şi matematica) 

În lucrările editate mai târziu această constatare a fost extinsă, fiind argument că avantajul 
impactului nu este doar pentru publicaţiile gratuite on-line în comparaţie cu cele off-line, dar 
această tendinţă este aplicată pentru publicaţiile gratuite on-line versus publicaţiile on-line non-
gratuite. 

Kristin Antelman a studiat impactul articolelor disponibile în acces deschis în diferite 
domenii (filozofie, ştiinţe politice, matematică şi inginerie electronică), măsurările a fost făcute pe 
baza citărilor înregistrate în baza de date ISI Web of Knowledge. Rezultatele au arătat că, în toate 
cele patru discipline, articole disponibil gratuit au un impact foarte mare. „Datele arată o diferenţă 
semnificativă în ratele de citare medie a articolelor cu acces deschis şi cele care nu sunt disponibile 
on-line în mod liber în toate cele patru discipline. Creşterea relativă a citării pentru a articole cu 
acces deschis variază de la 45% în filozofie, 51% în inginerie la 86% în ştiinţe politice şi 91% în 
matematică” ]19]. 

Michael Kurtz a analizat revistele în domeniul astronomiei şi a constatat că politicile de 
acces sunt mult mai restrictive în cazul abonării la reviste, şi că puţin probabil ca acestea să fie 
citite. În domeniul astrofizicii (prin acordarea de licenţe instituţionale există deja 100% OA), 
utilizarea generală (descărcarea) articolelor s-a dublat în comparaţie cu utilizarea publicaţiilor prin 
abonare [20]. 

Pentru reviste OA avantajul impactului nu este încă suficient demonstrat. Cercetările 
efectuate de Thomson ISI, pe baza unei selecţii de reviste OA în domeniul ştiinţelor naturale, au 
constatat că revistele OA şi revistele care nu sunt în acces deschis au factor de impact similar [21]. 
În studiul respectiv se menţionează că nu este un efect vizibil din punct de vedere al impactului, dar 
există o anumită tendinţă de creştere privind frecvenţa cu care revistele cu acces deschis sunt citate 
[22]. 



Ţinând cont că numărul revistelor OA este mai redus în comparaţie cu revistele non OA, 
precum şi durata de funcţionare mai scurtă, doar în decurs de câţiva ani revistele OA au demonstrat 
un impact foarte mare, acest rezultat poate fi apreciat ca fiind unul pozitiv pentru OA. 

Cu toate acestea, unele studii constată un efect mai modeste pentru accesul deschis (~ 8% 
în medie). În studiul lui Evans, J. A. şi Reimer, J. a fost demonstrat că articolele cu acces deschis 
sunt mult mai des citate în ţările mai sărace. Prin urmare, accesul deschis are o mare valoare pentru 
participarea ţărilor în curs de dezvoltare în cercetarea ştiinţifică la nivel mondial [23]. 

Aceiaşi idee este susţinută şi într-un alt studiu, autorii căruia afirmă că unul din avantajele 
OA este citarea surselor cu acces deschis de către autorii din ţările în curs de dezvoltare care dispun 
de resurse foarte modeste pentru abonarea la reviste ştiinţifice [24]. 

Analiza evoluţiei accesului deschis în ţările în curs de dezvoltare şi în tranziţie, de 
asemenea, demonstrează că mai des sunt citate articolele din revistele OA [25]. Revistele cu acces 
deschis acordă prioritate meritelor academice faţă de interesele comerciale. În acelaşi timp, reviste 
cu acces deschis vor contribuie la progresul ştiinţei, iar guvernul care finanţează accesul deschis va 
contribui la reducerea costurilor pentru publicare, cea ce ar permite revistelor să publice documente 
de o calitate mai înaltă şi să crească impactul acestor reviste [26]. 

Revistele cu acces deschis, precum şi editorii tradiţionali ca Blackwell Publishing („on-
line Open”), Oxford University Press („Oxford Open”) şi Springer („Springer Open Choice”) oferă 
în prezent autorilor o opţiune pentru un acces deschis imediat, în cazul în care autorul plăteşte o 
taxă. Cercetători, editori şi factorii de decizie se confruntă cu dilema dacă trebuie sau nu să 
investească în publicarea cu acces deschis şi în ce măsură accesul deschis va accelera progresul 
ştiinţific şi va contribui la transferul rezultatelor cercetării în practică. 

În acest context putem menţiona următoarele avantajele posibile ale accesului deschis: 

(a) Avantaj general: avantajul rezultă din citarea articolelor care devin disponibile pentru 
publicul, care nu a avut acces la aceste articole mai înainte; 

(b) Avantaj precoce: cu cât mai devreme un articol este accesibil pentru comunitatea 
ştiinţifică, cu atât mai repede la nivel mondial ar putea fi citat acest articol; 

(c) Selecţie influenţată: autorii au opţiunea de a plasa în accesul deschis articole de o 
calitate mai înaltă decât articole de o calitate mai joasă; 

(d) Avantaj de calitate: articolele calitative câştiga mai mult de la accesul deschis, 
deoarece acestea sunt mai des citate în comparaţie cu articolele de o calitate mai joasă [27]. 
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