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Sesiune de orientare privind crearea profilului 

cercetătorului în Google Scholar, ORCID și Scopus,  
23 iunie 2021 

 

 
Grupul de lucru Dezvoltarea infrastructurii Open Science 

la nivel instituţional, specialişti din cadrul Bibliotecii 

Ştiințifice Medicale în colaborare cu Departamentul 

Cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu” au organizat o 

sesiune de orientare privind crearea profilului 

cercetătorului în Google Scholar, ORCID şi Scopus, în data 

de 23 iunie 2021. Seminarul a avut drept scop iniţierea 

cercetătorilor în crearea profilurilor şi identificarea 

indicatorilor bibliometrici în baze de date scientometrice. 

Evenimentul s-a desfăşurat în regim on-line, în cadrul proiectului „Sporirea eficienţei, calităţii și excelenței 

managementului științific și Științei Deschise a universităților din Moldova și Armenia” (MINERVA). 
 

În cadrul sesiunii de informare au fost abordate următoarele subiecte:  
1. Identificarea autorilor în bazele de date scientometrice; 

2. Posibilitățile și beneficiile profilului cercetătorului; 

3. Prezentarea instrumentelor de identificare a autorilor (ORCID, ResearcherID, Scopus, Google Scholar 

Profile, Russian Citation Index) și opțiunile acestora; 

4. Etapele înregistrării în sistemele ORCID, Publons, Google Scholar, Russian Citation Index; 

5. Gestionarea profilului cercetătorului: adăugarea publicațiilor, redactarea profilului. 
 

La eveniment au participat 78 de persoane, printre care profesori și conferențiari universitari, cercetători 

ştiinţifici, șefi de laboratoate științifice şi personal specializat de bibliotecă, care au acumulat noi cunoştinţe, și-au 

dezvoltat competenţe de creare şi gestionare a profilurilor individuale ale autorilor. Membrii comunității 

universitare au manifestat un interes deosebit pentru informația prezentată şi au avut posibilitatea să exerseze 

practic pe parcursul sesiunii. Ghidaţi de bibliotecari-formatori, aceştia şi-au creat profiluri în Google Scholar şi 

ORCID. 
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Mai multe informații despre proiectul MINERVA pot fi găsite pe pagina oficială http://minerva-project.ase.md/en/ 
și https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/ precum și pe pagina proiectului MINERVA, USMF „Nicolae 
Testemițanu” https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/consolidarea-capacitatilor-de-gestionarecercetarii-
si-stiintei-deschise   
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