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Digitizarea informaţiei ştiinţifice, care aduce multe avantaje (accesare rapidă, din orice loc, accesare multiplă,
conservare resurse etc.), reprezintă un instrument util pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii unei structuri sau a unui
sistem. Promovarea conţinutului ştiinţific digital este favorabilă Republicii Moldova, având în vedere resursele financiare
limitate, dar şi necesară pentru a limita deficienţele unei comunităţi ştiinţifice mici. În acest sens scopul lucrării a fost de a
evalua conţinutul ştiinţific digital în Republica Moldova în contextul utilizării procesului de digitizare în managementul
activităţilor de cercetare-dezvoltare. Au fost utilizate metode generale; metode webometrice şi metode specifice
informaticii; instrumente care generalizează/acumulează conţinut ştiinţific digital şi motoarele de căutare disponibile în
Internet. În urma investigaţiilor a fost estimată ponderea conţinutului digital în Republica Moldova pe 3 tipuri de conţinut;
au fost identificate oportunităţi de creştere a volumului conţinutului ştiinţific digital şi de utilizare a acestora în procesul de
management al sistemului naţional de cercetare-dezvoltare.

Cuvinte cheie: acces deschis, digitalizare, producţie ştiinţifică, conţinut ştiinţific, Ştiinţa 2.0, managementul
cercetării-dezvoltării,Republica Moldova.

Digitization of scientific information, which brings many advantages (quick access from anywhere, multiple access,
conservation of resources, etc.), is a useful tool to increase efficiency and effectiveness of a structure or system. Promoting
digital scientific content is favorable for Moldova, given the limited financial resources, but also necessary to limit the
shortcomings of a small scientific community. In this respect the aim of the study was to evaluate digital scientific content in
Moldova and the use of the digitization process in the R&D management. The following methods were used: general;
webometrics and specific methods for informatics; tools that generalize / accumulate digital scientific content and search
engines available on the Internet. The investigations have estimated the share of digital content in Moldova on 3 types of
content; they identified opportunities to increase the volume of digital scientific content and their use in the management of
the national R&D system.
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Introducere. Strategia de la Lisabona a Uniunii Europene menţionează că trecerea către o economie digitală,
bazată pe cunoştinţe, va fi un motor puternic pentru creşterea competitivităţii. Analiza conţinutului digital permite accesul la
cunoaştere publică nedescoperită, oferind perspective importante asupra fiecărui aspect al economiei, al vieţii sociale şi
culturale. Exploatarea are şi un impact profund privind înţelegerea societăţii şi a mişcărilor sociale. Utilizarea noilor tehnici
bazate pe tehnologii computaţionale are potenţialul să revoluţioneze modul în care cercetarea este făcută, fie în zona
academică sau cea comercială [1]. Totodată, societatea informaţională influenţează şi comportamentul organizaţiilor,
determinându-le să-şi: reprezinte integrator şi transparent acumulările de cunoaştere explicită şi implicită existente la nivel
individual, de grup sau pe suporturi artificiale; extindă continuu baza de cunoştinţe prin stimularea proceselor de învăţare şi
inovare organizaţională şi prin capitalizarea rezultatelor acestora; dezvolte capacitatea de a transforma inteligent şi oportun
cunoaşterea disponibilă în acţiuni de succes ş.a. [2]. În acest context, ne-am propus să analizăm în studiu care este politica
europeană în domeniu, cum poate fi utilizat conţinutul ştiinţific digital ca element al managementului cercetării-dezvoltării
şi care este situaţia conţinutului ştiinţific digital în Republica Moldova.

Politica europeană în domeniu. Spaţiul European de Cercetare (ERA) este elementul central al strategiei Europa
2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a Uniunii Europene. Această strategie stabileşte trei
domenii prioritare care acoperă şapte iniţiative emblematice concepute pentru a ajuta Europa. Una din iniţiativele
emblematice este Agenda Digitală. Obiectivul ei este de a oferi beneficii economice şi sociale durabile datorită unei pieţe
unice digitale, bazate pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţiile interoperabile. Iniţiativa îşi propune să valorifice mai
bine potenţialul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în scopul de a încuraja inovarea, creşterea economică şi progresul
[3]. La baza acestei iniţiative emblematice stă necesitatea de a îmbunătăţi condiţiile-cadru pentru cercetare şi inovare în
scopul de a ajunge la o implementare mai largă şi o utilizare mai eficientă a tehnologiilor digitale. Implementarea politicii
europene privind datele deschise este unul dintre domeniile de acţiune în cadrul acestei iniţiative.

Politica accesului deschis este unul din instrumentele care contribuie la creşterea conţinutului digital. Această
politică este stimulată prin eforturile de dezvoltare a Europei ca o economie bazată pe cunoaştere şi cele de punere în
aplicare a ERA. Conceptul se bazează pe faptul că, pentru a menţine şi spori competitivitatea Europei, accesul liber la
cunoaştere este vital, nu doar pentru a îmbunătăţi producţia de cunoştinţe, dar şi pentru accesul şi diseminarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice, în special cele obţinute din fonduri publice. Documentele comunitare menţionează următoarele
beneficii ale accesului larg şi rapid la informaţia ştiinţifică:

 accelerarea procesului de cercetare şi descoperire, ceea ce contribuie la creşterea randamentului investiţiilor în
cercetare-dezvoltare;

 evitarea duplicării eforturilor de cercetare, ceea ce conduce la economii în cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
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 oportunităţi sporite pentru cercetări multidisciplinare, precum şi colaborări interinstituţionale şi intersectoriale;
 oportunităţi extinse şi mai rapide pentru adoptarea şi comercializarea rezultatelor cercetării, generând creşterea

randamentului investiţiilor publice în cercetare-dezvoltare şi potenţialul de apariţie a unor noi industrii bazate pe informaţii
ştiinţifice.

Au fost evaluate beneficiile economice şi se estimează că beneficiul total de la creşterea accesului la informaţia
ştiinţifică în Uniunea Europeană va fi de 6 miliarde Euro pe an. Acest lucru implică potenţiale beneficii economice de la
accesul sporit la publicaţiile ştiinţifice care provin din fonduri publice de 1,8 miliarde Euro pe an [4].

La nivel comunitar (Comisia Europeană şi Consiliul European) în ultimii ani au fost aprobate un şir de documente
ce se referă la conţinutul ştiinţific digital, din care menţionăm: „O Agendă Digitală pentru Europa” (2010), „Fertilizarea
încrucişată între iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020” intitulate „O Agendă digitală pentru Europa” şi „O
Uniune a inovării” (2010), „Un parteneriat consolidat al Spaţiului european de cercetare pentru excelenţă şi creştere”
(2012), „Calculul de înaltă performanţă: poziţia Europei în cursa mondială” (2013), „Către o economie de succes bazate pe
date” (2014), „Cercetarea deschisă, interconectată şi care utilizează în mod intensiv datele, ca motor pentru o inovare mai
rapidă şi mai extinsă” (2015). Iată câteva idei de bază ale acestor acte:

 recunoaşterea importanţei datelor pentru dezvoltarea antreprenoriatului, transformarea digitală a industriei şi
dezvoltarea de noi modele de afaceri, idei şi întreprinderi nou înfiinţate inovatoare; recunoaşterea potenţialului ştiinţei
deschise şi sprijinul tot mai puternic acordat accesului liber la publicaţiile de cercetare şi la datele subiacente cu finanţare
din fonduri publice;

 eficientizarea utilizării finanţării din fonduri publice prin publicarea datelor obţinute din cercetare şi iniţierea
unor reflecţii privind actualii indicatori de evaluare a cercetării ştiinţifice, precum şi stimulente pentru ca cercetătorii să
publice articole şi date prin intermediul accesului public;

 necesitatea dezvoltării de competenţe în materie de date şi importanţa dezvoltării de infrastructuri electronice şi
reţele de centre de excelenţă;

 creşterea exponenţială a datelor, inclusiv a datelor rezultate din cercetare, şi faptul că transformarea datelor în
date identificabile, accesibile, evaluabile, reutilizabile şi interoperabile ar spori în mod considerabil potenţialul de inovare şi
ar crea noi oportunităţi de afaceri; importanţa unor standarde deschise, a unor licenţe, formate, şi soluţii de software
deschise în scopul de a păstra reutilizabilitatea datelor şi reproductibilitatea cercetării ştiinţifice;

 necesitatea de a promova inovarea bazată pe extragerea de text şi date;
 recunoaşterea importanţei globale a schimbului de date rezultate din cercetare şi interoperabilitatea

interdisciplinară şi transfrontalieră a datelor ca mijloc de lărgire a orizontului;
 adoptarea de măsuri de înlăturare a obstacolelor din calea accesului larg la publicaţiile de cercetare finanţate din

fonduri publice şi la datele subiacente; un proiect-pilot privind datele din cercetare deschise fiind implementat în cadrul
programului Orizont 2020 ş.a.

Conţinutul ştiinţific digital şi ştiinţa 2.0. În prezent utilizarea conţinutului digital în managementul ştiinţei este
legată în special de trecerea la Ştiinţa deschisă sau Ştiinţa 2.0 (Science 2.0). Acest concept („Science 2.0”) se referă la
evoluţia în modul de a face şi a organiza ştiinţa. Schimbările sunt facilitate de tehnologiile digitale şi stimulate de
globalizarea ştiinţei, precum şi de cerinţele tot mai ridicate ale societăţii. Ele au impact asupra întregului ciclul de cercetare,
de la iniţierea cercetării şi până la publicare, precum şi asupra modului în care acest ciclu este organizat [5]. Sunt afectate
instituţiile implicate în ştiinţă (instituţii ştiinţifice, de administrare, de finanţare etc.) şi modul în care ştiinţa este diseminată
şi evaluată (cu un rol tot mai mare a revistelor cu acces deschis), noi sisteme a reputaţiei ştiinţifice şi schimbări în modul de
a evalua calitatea şi impactul cercetării. Aceste tendinţe par ireversibile, impactul lor este vizibil şi se adresează unor
probleme importante ale ştiinţei: durata mare a procesului de publicare, critica în creştere a sistemului de evaluare existent,
provocarea de a reproduce rezultatele cercetării din cauza lipsei de date disponibile. Această tranziţie a ştiinţei este
rezultatul unui proces de jos în sus a unui număr tot mai mare de cercetători care operează într-un sistem de reţea digitală
globală. Actorii importanţi din sistem încearcă să se adapteze la această evoluţie: instituţiile de cercetare cer noi tipuri de
competenţe de la cercetători, cele care finanţează – acordă o importanţă mai mare impactului cercetărilor; editorii
îmbrăţişează modelele Accesului deschis la publicaţii şi date ale cercetării, apar noi entităţi pentru determinarea
impactului cercetării.

În documentele Comisiei Europene se menţionează că Science 2.0 include:
 creşterea semnificativă a producţiei ştiinţifice, aceasta incluzând ştiinţa deschisă. Practica oferirii accesului

online gratuit utilizatorului final se referă atât la rezultatele cercetării ştiinţifice (articole în reviste, monografii, lucrări ale
conferinţelor ş.a.), cât şi la date de cercetare, metode, instrumente de cercetare etc.;

 un nou mod de a face ştiinţă: cu utilizarea intensivă a datelor, facilitat de disponibilitatea unor seturi de date de
mari dimensiuni, procesate prin software de simulare şi permise de calcule de înaltă performanţă. În prezent, 52% din
oamenii de ştiinţă folosesc seturi de date mai mari decât 1 Gigabyte, iar 90% a tuturor datelor din lume a fost generat în
ultimii doi ani;

 creşterea numărului de actori în domeniul ştiinţei. Fiecare deceniu produce acum tot atât de mulţi oameni de
ştiinţă noi cât au trăit anterior. Totodată, creşte numărul actorilor din cercetare, de exemplu prin Ştiinţa cetăţenilor, o formă
colaborativă de cercetare în care sunt implicaţi activ cetăţenii (fie ca finanţatori, fie ca furnizori de date şi cunoştinţe sau
actori care influenţează tematica cercetărilor spre nevoile sociale).

Tendinţele descrise mai sus includ schimbări interconectate spre o ştiinţă mai deschisă şi utilizarea în procesul de
cercetare a datelor deschise, ştiinţă pe bază de utilizare intensă a datelor, acces deschis, noi forme de colaborare ş.a. [5].



Volume I International Scientific and Practical Conference

165

Pe lângă implicaţiile Science 2.0 pentru societate şi economie (creşterea transparenţei şi deschiderii cercetării spre
provocările societale; un control mai mare a ştiinţei din partea societăţii; posibilităţi mai mari de inovare pentru agenţii
economici ş.a.), există influenţe majore şi asupra sistemului de cercetare. Tendinţele actuale consolidează colaborarea în
ştiinţă, deoarece schimbul şi colaborarea cât mai rapidă şi mai bună devin o condiţie pentru atingerea unor rezultate
ştiinţifice importante. Un exemplu foarte bun de instrument nou care răspunde noilor tendinţe este reţeaua socială
ResearchGate, cu peste 7 mil. utilizatori. Aceasta poate conduce la:

 creşterea eficienţei ştiinţei, deoarece prin împărtăşirea rezultatelor se reduce duplicarea rezultatelor şi se
accelerează transferul de cunoştinţe;

 creşterea productivităţii ştiinţei, prin identificarea timpurie a direcţiilor promiţătoare de cercetare;
 creşterea calităţii ştiinţei, deoarece disponibilitatea seturilor de date poate contribui la identificarea corelaţiilor

neaşteptate, falsurile pot fi mai uşor depistate, iar ştiinţa devine mai fiabilă prin îmbunătăţirea verificării, reutilizării şi
calităţii datelor.

Conţinutul ştiinţific digital din Republica Moldova. Având în vedere că conţinut digital este orice informaţie
disponibilă pe Internet (sau în alte reţele) pentru regăsire de către utilizator, pentru precizarea conţinutului ştiinţific am
utilizat următoarea noţiune: „Patrimoniu ştiinţific digital – rezultate publicate ale cercetărilor şi ale experimentelor, baze de
date bibliografice şi faptice, informaţii despre oamenii de ştiinţă, activitatea lor de cercetare ştiinţifică, informaţii despre
publicaţii, proiecte etc., precum şi un număr mare de documente nonpublicate, cum ar fi rapoarte, scrisori, memorii, note,
fotografii etc., create în format digital sau transformate în format digital din resursele analogice existente”

În urma analizei diferitor taxonomii a documentelor digitale şi a disponibilităţii acestora în Republica Moldova,
cercetarea noastră s-a axat pe următoarele tipuri de conţinut ştiinţific digital: articole ştiinţifice; brevetele; rapoartele
ştiinţifice; revistele ştiinţifice; paginile web ale institutelor de cercetare; tezele de doctorat; propunerile de proiecte; actele
normative în domeniu; alte tipuri de conţinut digital (cărţi/monografii; manuale/note de curs; materiale ale conferinţelor).
Metodologia de colectare şi de prelucrare a datelor a fost diversă, fie utilizându-se instrumentele create de către Institutul de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), fie metode de studiu generale şi specifice pentru studii webometrice.

În materialul de faţă vom prezenta succint, spre exemplificare, doar analiza a trei tipuri de conţinut ştiinţific digital.
Cel mai important mod de publicare a rezultatelor ştiinţifice este în prezent articolul în reviste ştiinţifice. În Republica
Moldova articolele ştiinţifice din revistele naţionale sunt la un nivel mai înalt de digitizare decât alte tipuri de producţie
ştiinţifică şi sunt acumulate într-un singur loc – Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) [6]. IBN are mai multe
instrumente de prelucrare a informaţiei, deţine informaţie ştiinţifică în format digital începând cu anul 2005, ceea ce a
permis o analiză mai variată şi aprofundată a acestui tip de conţinut digital.

Conţinutul digital original constituie în Republica Moldova, în anul 2014, doar circa 1,6% din totalul lucrărilor
ştiinţifice (172 publicaţii electronice dintr-un total de 10395), conform datelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei [7]. Totuşi,
aceste date trebuie tratate cu maximă reticenţă, date fiind problemele de veridicitate şi corectitudine a datelor în aceste
rapoarte. Conţinutul ştiinţific digital provenit din varianta tipărită este mult mai voluminos. Partea principală a acestuia,
articolele în revistele ştiinţifice, este într-o continuă creştere (fig.1).
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Fig.1. Dinamica numărului de articole în format digital, pe ani 2008-2014

Numărul mai redus pe anul trecut se explică prin faptul că încă nu au fost publicate în reţeaua web toate numerele
revistelor apărute în 2014. Pentru a stabili ponderea articolelor în format digital din totalul articolelor, am încercat să le
comparăm cu numărul total de articole, aşa cum apar ele în rapoartele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Din păcate,
numărul articolelor în IBN depăşeşte de 2-2,5 ori numărul articolelor din rapoartele AŞM, ceea ce indică deficienţele în
statistica ştiinţei şi face imposibilă utilizarea acestor date ca reper pentru stabilirea nivelului de digitizare a articolelor din
revistele ştiinţifice.

În lipsa unor date exacte despre numărul total de articole apărute pe ani, am încercat să estimăm ponderea
conţinutului ştiinţific digital sub formă de articole în reviste pe un an concret, 2013 (deoarece sunt date mai complete). S-a
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stabilit pentru acest an, în urma analizei IBN, că:
 există 68 reviste ştiinţifice naţionale, care au publicat în format digital 5161 articole;
 alte 24 reviste înregistrate în IBN nu au niciun articol în format digital pentru acest an.
Având în vedere frecvenţa apariţiei acestor reviste în anii precedenţi, frecvenţa declarată a apariţiei şi, respectiv,

numărul articolelor care lipsesc din IBN, estimăm că conţinutul ştiinţific digital sub formă de articole din reviste ştiinţifice
din Republica Moldova constituie în jur de 75-80% din totalul acestui tip de publicaţie ştiinţifică.

Analiza revistelor ştiinţifice în format digital, adică a web-site-urilor acestora, s-a făcut pentru diferiţi ani (2007,
2008, 2010 şi 2013), pentru a putea urmări dinamica schimbărilor şi a inclus, în principal, revistele ştiinţifice acreditate la
nivel naţional. La baza analizei a stat o metodologie şi 14 criterii utilizate la nivel internaţional în cercetarea structurii
revistelor ştiinţifice electronice. Ele au fost facilitate de existenţa unui instrument centralizator despre revistele ştiinţifice din
Republica Moldova – IBN. Analiza a arătat că majoritatea site-urilor reprezintă de fapt doar o copie electronică a
revistelor ştiinţifice tipărite [8]. În 2013 au fost supuse analizei 74 de reviste incluse în Registrul Naţional al revistelor
ştiinţifice de profil.

S-a constatat că nu toate instituţiile fondatoare ale revistelor ştiinţifice au site-uri sau pagini web. Unele site-uri
instituţionale prezintă o informaţie succintă despre revistă sau este indicat doar titlul serialului editat de instituţie. Prin
intermediul site-ului instituţional este posibil accesul la site-ul sau pagina web a 67 de reviste ştiinţifice. Astfel, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei a rezervat în cadrul site-ului instituţiei o pagină pentru prezentarea revistei Univers pedagogic pe care o
editează. Câteva site-uri instituţionale ale fondatorilor revistelor ştiinţifice nu oferă nicio informaţie despre publicarea
revistelor ştiinţifice, de exemplu Revista de Istorie a Moldovei, fondator Institutul de Istorie al AŞM etc. Accesul la
majoritatea revistelor electronice este asigurat prin intermediul site-urilor instituţionale şi doar unele reviste (de ex.,
Quasigroups and Relaited Systems, Limba română, Arta Medica ş.a.) au site-uri proprii.

Au fost identificate trei caracteristici principale care permit de a construi o imagine despre revista ştiinţifică electronică:
informaţia generală, informaţia cu privire la conţinut şi serviciile oferite de site sau pagina web a revistei. Estimarea celor 67 de
reviste relevă că informaţia despre revistele ştiinţifice este prezentată cu diferit grad de profunzime (tab. 1).

Tabelul 1. Prezentarea informaţiei de către revistele ştiinţifice electronice

Caracterul informaţiei
Informaţia este plasată

pe site sau pe pagina
web

Informaţia este
plasată în revistă

Nu este
informaţie

Informaţie
generală

Informaţie despre fondator /
fondatori 40 17 10

ISSN 22 21 23
Informaţie despre obiectivele,
tematica revistei 31 2 34

Informaţie cu privire la abonare /
distribuire 16 - 51

Informaţie despre colegiul şi
consiliul de redacţie 24 30 13

Instrucţiuni pentru autori 36 5 26
Informaţie cu
privire la
articolele din
revistă

Acces la cuprins 22 39 6
Acces la abstracte 10 47 10

Acces la full text 58 - 9

Servicii oferite
de site

Funcţii de căutare 8 - 59
Informaţii de contact 30 6 31
Secţiune pentru discuţii / mesaje 8 - 59
Topul celor mai descărcate articole /
articole recente 3 - 64

Pentru cititori este important a cunoaşte care este tematica abordată de revistă, precum şi obiectivele propuse de
colegiul redacţional. Remarcăm că 34 de reviste nu oferă nicio informaţie la acest capitol. Prezentarea revistei din
perspectiva tematicii este realizată cu diferit grad de detaliere de 33 de reviste, dintre care 31 de reviste publică această
informaţie pe site sau pe pagina web.

Instrucţiunile privind prezentarea manuscriselor articolelor sunt importante pentru autori. În această secţiune a
revistei este prezentată nu doar informaţia privind aspectele formale de prezentare a articolelor (de exemplu, mărimea
caracterelor, spaţiul, parametrii paginii etc.), dar şi regulile privind descrierea bibliografică a documentelor. Corectitudinea
prezentării informaţiei bibliografice denotă nu doar nivelul de cultură ştiinţifică şi informaţională a cercetătorului, dar
permite a determina, de asemenea, legăturile între documente şi savanţi, precum şi a identifica sursele citate. Constatăm că,
din cele 67 de reviste analizate, doar 41 oferă informaţia pentru autori, dintre care 25 de reviste stabilesc anumite cerinţe
pentru perfectarea referinţelor bibliografice şi doar în 16 instrucţiuni pentru autori sunt prezentate regulile concrete, cu
exemple de descriere bibliografică.

În publicaţiile, supuse analizei, sunt folosite diverse modalităţi de dezvăluire a conţinutului articolelor: de la
cuprins, abstracte sau rezumate, până la prezentarea textului integral al articolelor. În anumite intervale de timp, din
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perioada 1990-2013 10 reviste ştiinţifice au oferit informaţia despre cuprinsul revistelor ştiinţifice. Această informaţie, cu
certitudine, este importantă pentru cercetători, pentru că îi introduce în subiectul analizat în articol. O informaţie mai amplă
despre conţinutul articolelor din revistă poate fi obţinută din abstracte. Majoritatea revistelor electronice conţin rezumate ale
articolelor, acestea fiind următorul nivel de sintetizare a informaţiei ştiinţifice.

Analiza cantitativ-calitativă a site-urilor şi paginilor web a revistelor a evidenţiat că în diferite perioade 58 de reviste
au oferit pentru utilizatori accesul la full text. Majoritatea revistelor ştiinţifice electronice au început publicarea electronică în
anul 2006. În perioada 2006-2013 se înregistrează sporirea numărului de reviste care oferă acces la varianta electronică a
revistei, inclusiv la cuprins, abstract sau la articol. Cu toate acestea, remarcăm că varianta electronică a revistelor este plasată pe
site sau pagina web cu întârziere. De asemenea, s-a constatat că unele reviste oferă accesul la textul integral al revistelor, nu
doar pentru numerele curente, dar şi la arhivă, de exemplu Akademos; Arta Medica; Chemistry Journal of Moldova;
Francopolyphonie; Intertext; Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica; Moldavian Journal of the Physical
Sciences; Moldoscopie etc. [8].

Este necesar să remarcăm că în perioada 2014-2015 instituţiile de cercetare au activizat difuzarea rezultatelor
cercetărilor prin publicarea electronică, precum şi au întreprins mai multe măsuri în vederea eficientizării accesului la
informaţia ştiinţifică. Printre aceste activităţi menţionăm aprobarea politicilor instituţionale de acces deschis (ASEM,
ULIM, UPS „Ion Creangă”); aprobarea politicilor editoriale de acces deschis (revistele: Economie şi Sociologie,
Administrare publică, Akademos, Studia Universitatis Moldaviae); 11 reviste din RM sunt înregistrate în baza de date a
revistelor cu acces deschis – DOAJ. Totodată, revista Studia Universitatis Moldaviae a dezvoltat platforma SUM-PE care
este un software online pentru gestionarea procesului editorial al revistei şi care sprijină procesul editorial în prezentarea
online a articolelor ştiinţifice, managementul procesului editorial.

Site-urile / paginile web ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării au fost studiate după un şir de criterii, care se
referă la Prezenţă şi funcţionalitate (prezenţa organizaţiilor CDI în spaţiul Internet prin existenţa, funcţionalitatea şi
uzabilitatea paginilor oficiale Web); Misiune şi administraţie (conţinutul reprezentativ despre activitatea organizaţiilor);
Vizibilitatea şi transparenţa rezultatelor cercetărilor; Gradul de optimizare SEO a paginilor web [9]. Pentru analiza site-
urilor / paginilor web au fost selectate 64 de organizaţii din sfera CDI: 8 instituţii de administrare, evaluare şi suport; 20
membri instituţionali ai AŞM; 32 membri de profil ai AŞM şi 4 membri afiliaţi ai AŞM. Se constată că 92% de instituţii
dispun de pagini web, iar aproape 78% din acestea au mai mult de o versiune lingvistică, totuşi, în 30% din cazuri versiunile
lingvistice erau declarate fără a fi asigurată traducerea respectivă sau a fost asigurată traducerea parţială a conţinutului.

Organizaţiile, în mare parte, au grijă să publice regulat informaţiile în secţiunea Noutăţi, dar aproape 30% din
numărul total, nu actualizează corespunzător noutăţile, alte 63% actualizează noutăţile lunar; celelalte 6 pagini nici nu au un
asemenea compartiment pe paginile web. Majoritatea paginilor web monitorizate nu au implementat un modul de abonare la
noutăţi şi doar 26% sau 14 site-uri oferă o astfel de oportunitate, sau 26% din numărul total, dintre care 5 pagini aparţin
organizaţiilor din cadrul autorităţilor CDI, 3 pagini aparţin membrilor instituţionali iar 6 pagini aparţin membrilor de profil.
În cele mai dese cazuri nu există un compartiment separat consacrat reflectării activităţii ştiinţifice, proiectelor şi
rezultatelor: 37% din organizaţii nu au publicat nici o informaţie despre proiectele în derulare, 44% – au prezentat o
informaţie succintă în formă de enumerare a listei proiectelor în derulare şi doar 19% din totalul organizaţiilor au făcut
publice informaţii puţin mai detaliate (fig. 2).

Fig. 2. Prezenţa informaţiilor despre proiecte pe paginile web a instituţiilor CDI
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Mai mult de jumătate din organizaţii (55%) nu au pe paginile lor nici o informaţie despre proiectele finalizate, 40%
au făcut publice cu un anumit grad de detaliere şi doar 5% au publicat informaţie amplă, cu indicarea rezultatelor obţinute
pentru fiecare proiect. Totodată , doar ferire la plasarea pe paginile web a informaţiei despre rapoartele anuale constatăm că
doar 27% din organizaţii au un asemenea compartiment dedicat rapoartelor anuale. Numărul organizaţiilor care nu asigură
acces la lucrările cercetătorilor ştiinţifici este destul de mare – 29%; alte 23% din organizaţii fac publice doar listele
lucrărilor; celelalte 48% asigură publicarea materialelor în diverse reviste de specialitate cu asigurarea accesului liber la
conţinut pe paginile web.

Concluzii şi perspective. Studiul a arătat că atunci când există mecanisme instituţionalizate de stocare/creare a
conţinutului ştiinţific digital (de ex., IBN), acest conţinut este, pe de o parte, mai uşor de cercetat, iar pe de altă parte, are o
pondere mai mare în producţia ştiinţifică de acest tip. Din aceste considerente, se impun măsuri de stimulare şi de
instituţionalizare a unor mecanisme de dezvoltare a conţinutului digital. Considerăm necesară şi continuarea creării /
dezvoltării registrelor în domeniu, care ar stoca şi sintetiza conţinutul ştiinţific digital de diferit tip (de ex., registrele
manifestărilor ştiinţifice, a potenţialului logistic al organizaţiilor de cercetare-dezvoltare ş.a.).

Dinamica şi structura producţiei de conţinut ştiinţific pe viitor depind de un şir de factori, inclusiv de origine
externă pentru sistemul de cercetare-dezvoltare. Pe de o parte, există obiectivul fixat în Strategia de cercetare-dezvoltare a
Republicii Moldova până în 2020 ca tot conţinutul ştiinţific să fie digitizat în proporţie de 100% până la sfârşitul perioadei
indicate. Pe de altă parte, ponderea producţiei ştiinţifice digitale în totalul producţiei ştiinţifice la unele tipuri de publicaţii /
conţinut este nesemnificativă şi, mai mult decât atât, nu există instrumente, acţiuni elaborate sau în curs de elaborare pentru
creşterea acestor indicatori.

Cele mai reale şanse de a fi prezente complet în format digital le au articolele ştiinţifice în reviste şi, respectiv,
revistele în întregime. Această perspectivă este determinată atât de ponderea ridicată a articolelor ştiinţifice în format digital,
cât şi de faptul recent au fot modificările la Regulamentul de evaluare şi clasificare a revistelor, care vor permite stocarea
tuturor articolelor din revistele ştiinţifice naţionale acreditate în IBN. Mai problematic va fi accesul la articolele publicate
peste hotare de către cercetătorii moldoveni. Principalele soluţii în acest caz pot fi:

 abonarea la principalele baze de date internaţionale, inclusiv SCOPUS şi ISI-Thomson;
 crearea repozitoriilor instituţionale ale organizaţiilor,în care să fie obligatoriu depozitate publicaţiile ştiinţifice,

indiferent de locul publicării.
Pentru a beneficia de avantajele oferite de conţinutul ştiinţific digital, totodată utilizându-l ca un instrument al

managementului, este foarte important ca sistemul naţional de cercetare-dezvoltare să urmeze tendinţele moderne ce ţin de
modul de a face cercetări, de a disemina şi utiliza rezultatele acestora. Din aceste considerente, autorităţile ar trebui să
utilizeze diferite instrumente pentru:

 a încuraja politica Accesului deschis la nivel instituţional, a orienta cercetătorii să publice rezultatele în acces
deschis; a dezvolta şi adopta bunele practici de diseminare a rezultatelor ştiinţifice;

 a dezvolta sisteme informatice şi altă infrastructură, suport metodologic şi financiar pentru susţinerea
activităţilor Ştiinţei 2.0;

 a restructura sistemul de evaluare a calităţii cercetării-dezvoltării şi a reforma sistemul reputaţional, având în
vedere noile tipuri de contribuţii ştiinţifice ale cercetătorilor (ex., articole în Wikipedia, pe bloguri).
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