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Sursa: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf

Știința deschisă - deschiderea procesului de cercetare
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http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf


Sursa: https://innoscholcomm.silk.co/

101 Inovații în comunicarea academică
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https://innoscholcomm.silk.co/
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Instrumente digitale pentru cercetători

Documentare Căutare / 
partajare a 

datelor/codului

Stabilire 
legături

La oficiu și în 
laborator

Scriere lucrări 
științifice

Evaluarea 
cercetării

Publicare



• Baze de date științifice (cu plată/ în acces 
deschis)

• Motoare de căutare specializate pe domenii

• Repozitorii instituționale/naționale
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Documentare științifică – cumulare de date (1)



BD cu plată

• Scopus

• Thomson Web of Knowledge

• Springer
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Documentare științifică – baze de date științifice 

http://www.scopus.com/
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-science/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://www.springer.com/


BD cu Acces Deschis

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-
journals

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access

http://www.springeropen.com/

https://doaj.org/

http://www.e-journals.org/

https://arxiv.org/
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Documentare științifică – baze de date științifice 

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access
http://www.springeropen.com/
https://doaj.org/
http://www.e-journals.org/
https://arxiv.org/


Google Scholar (motor de căutare disponibil gratuit, care oferă căutare de tip 
text-integral de publicații științifice în toate formatele și disciplinele) 
http://scholar.google.com/

Microsoft Academic (informații despre litaratura științifică, autori, conferințe, 
reviste și organizații din surse multiple) https://academic.microsoft.com/home

Mendeley (platformă unică – rețea socială + manager de referințe bibliografice + 
instrumente vizualizare articole + stocare seturi de date) 

https://www.mendeley.com/

Zotero (colectare, organizare, citare și partajare a surselor de cercetare) 
https://www.zotero.org/
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Documentare științifică – motoare de căutare

http://scholar.google.com/
https://academic.microsoft.com/home
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
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Stabilire legături – rețele sociale pentru cercetători

Academia https://www.academia.edu/

ResearchGate https://www.researchgate.net/

MyScienceWork https://www.mysciencework.com/

nanoHUB (platformă pentru cercetare, educație și colaborare în domeniul 
nanotehnolgiilor) https://nanohub.org/

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://www.mysciencework.com/
https://nanohub.org/
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Pentru oficiu și laboratorul științific

• Instrumente pentru managementul proiectelor și al 
laboratorului (stocuri, echipamente, materiale)
– Asana (managementul proiectelor și echipelor) https://asana.com/

– Quartzy (soluție web pentru managementul activitățilot laboratorului) 
https://www.quartzy.com/

– Open Science Framework (cadru colaborativ bazat pe cloud pt 
managementul proiectelor de cercetare) https://osf.io/

• Registre electronice de laborator

• Externalizarea experimentelor

• Căutarea și partajarea mostrelor

• Repozitoriu de protocoale

• Instrumente pentru prelucrare codului (programare) și 

datelor

https://asana.com/
https://www.quartzy.com/
https://osf.io/
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Scriem lucrarea științifică

• Instrumente pentru managementul referințelor

– EndNote (instrument pentru publicarea și managementul bibliografiilor, 
citărilor și referințelor) http://endnote.com/

– Mendeley (platformă unică – rețea socială + manager de referințe 
bibliografice + instrumente vizualizare articole + stocare seturi de date)  
https://www.mendeley.com/

– Zotero (colectare, organizare, citare și partajare a surselor de cercetare) 
https://www.zotero.org/

• Instrumente colaborative de scriere

– Atlas (scriere, colaborare, design și publicare pe o singurî platformă) 
https://atlas.oreilly.com/

– Overleaf (redactor colaborativ online pentru LaTeX) 
https://www.overleaf.com/

– Authorea (platformă pentru scrierea documentelor științifice, 
academice și tehnice în mod colaborativ) https://www.authorea.com/

http://endnote.com/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
https://atlas.oreilly.com/
https://www.overleaf.com/
https://www.authorea.com/
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Publicare

▪ Platforme cu Acces Deschis (AD)

– F1000Research (publicare în AD + peer review transparent) 
http://f1000research.com/

– ScienceOpen (rețea științică cu acces liber pentru partajarea și 
evaluarea informațiilor științifice) https://www.scienceopen.com/

▪ Repozitorii
- ArXiv (E-print-uri în fizică, matematică, informatică, biologie cantitativă, 

finanțe și statistică) http://arxiv.org/

- biorXiv (server de preprint-uri pentru biologie) http://biorxiv.org/

- Figshare (managementul procesului de cercetare în cloud, partajarea 
controaltă a rezultatelor, care pot fi disponibile public și citabile) 
http://figshare.com/

- SlideShare (comunitate pentru partajarea prezentărilor și altor tipuri de 
conținut profesional) http://www.slideshare.net/

- Zenodo (platformă pentru partajarea și prezervare rezultatelor științifice) 
https://zenodo.org/

http://f1000research.com/
https://www.scienceopen.com/
http://arxiv.org/
http://biorxiv.org/
http://figshare.com/
http://www.slideshare.net/
https://zenodo.org/

