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1. Spațiul European de Cercetare - optimizarea circulației cunoștințelor 

științifice 

Spațiul European de Cercetare - European Research Area (ERA) a fost conceput 

ca un instrument pentru integrarea resurselor și capacităților de cercetare în statele 

membre ale UE, reflectând de fapt piața comună a uniunii. ERA a fost introdus în 

sprijinul Agendei de la Lisabona, care a stabilit obiective strategice de dezvoltare 

economică ale UE. Obiectivele Comisiei au inclus, inter alia, consolidarea 

competitivității globale a UE și eliminarea decalajului privind inovarea între UE pe 

de o parte, și SUA și Japonia, pe de altă parte.  

Obiectivul Spațiului European de Cercetare (ERA) este de a realiza un “spațiu 

unificat de cercetare deschis către lume, bazat pe piața internă, în care cercetătorii, 

cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber și prin care UE și statele membre 

își consolidează bazele științifice și tehnologice, competitivitatea și capacitatea 

acestora de a aborda marile provocări în mod colectiv” [1]. În acest sens, unul dintre 

instrumentele de bază ale ERA este Orizont 2020 - cel mai amplu program de 

cercetare și inovare derulat vreodată de UE (80 de miliarde euro pe durata 2014-

2020), care își propune să genereze mai multe inovații capitale, descoperiri și 

premiere mondiale, aducând ideile inovatoare din laboratoare pe piață [2]. 

În anul 2012 au fost identificate 5 priorități ale ERA [2]:  

1) sisteme naționale de cercetare mai eficace,  

2) optimizarea cooperării și a concurenței la nivel transnațional,  

3) o piață a forței de muncă deschisă pentru cercetători,  

4) egalitatea dintre sexe și integrarea aspectelor legate de aceasta în cercetare,  

5) optimizarea circulației cunoștințelor științifice, a accesului la acestea și a 

transferului lor, inclusiv prin ERA digital.  

Ne vom referi în special la prioritatea 5, care ține de circulația cunoștințelor 

științifice, accesul, transferul și reutilizarea acestora, cât și e-infrastructurile naționale 

și regionale.  
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Accesul Deschis (AD) la publicațiile științifice și datele de cercetare este susținut 

de un număr tot mai mare de universități, centre de cercetare și agenții de finanțare 

din Europa. Aceasta presupune îmbunătățirea accesului liber la publicații și accesul la 

datele obținute din cercetările finanțate din fonduri publice, cât și consolidarea 

legăturilor dintre știință și industrie, precum și rolul cercetării din sectorul public în 

inovarea deschisă. În prezent, doar 44,6% din agențiile de finanțare a cercetărilor au 

adoptat strategii pentru susținerea AD la publicații [3]. Un proiect emblematic în 

acest context este OpenAIRE [4], o e-infrastructură pentru depozitarea și accesul la 

articolele recenzate (peer-review) și seturile de date, obținute ca rezultat al proiectelor 

finanțate de UE, în mod special Orizont 2020. 

Până în prezent, 20 de state membre ale UE au întreprins măsuri specifice pentru a 

sprijini AD la publicațiile de cercetare, dar numai 5 dintre acestea au prevederi 

specifice privind AD la datele de cercetare. O atenție deosebită a fost acordată de 

către statele membre reutilizării datelor de cercetare, domeniu în care există încă o 

serie de bariere reale și percepute, inclusiv de ordin juridic, tehnic, financiar, socio-

cultural și legate de nivelul de încredere. Cu toate acestea, politicile, inițiativele și 

practicile naționale sunt în continuare fragmentate, iar unele dintre acestea nu reflectă 

în mod corespunzător definiția Accesului Deschis adoptată de UE. 

Un alt set de acțiuni din cadrul priorității 5 își propune să armonizeze politicile 

privind e-infrastructurile publice și serviciile digitale de cercetare asociate. Prin 

îmbunătățirea accesului la e-infrastructurile publice care utilizează identități federative, 

organizațiile de cercetare ar putea, pe termen lung, să reducă costurile administrative 

de acces la cunoștințele științifice și puterea de calcul [5]. 

2. Știința Deschisă (Open Science) 

Majoritatea documentelor strategice al Consiliului Europei care țin de dezvoltarea 

domeniului de cercetare și inovare, în special cu accent pe Accesul Deschis [6] și 

circulația informațiilor științifice [7], accesul deschis la datele cercetărilor (unul 

dintre principiile programului Orizont 2020 [8]), recunosc că creșterea exponențială a 

volumului de date, disponibilității tehnologiilor digitale tot mai performante, 

globalizarea comunității științifice, precum și cererea tot mai mare din partea 

societății privind abordarea provocărilor societale din prezente, stau la baza unei 

transformări continue și deschiderii științei și cercetării, denumită “Știință Deschisă” 

(Figura 1), care schimbă modalitatea de realizare a cercetărilor dar și de organizare a 

științei [9]. 

 
Figura 1. Componentele Științei Deschise 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science  

Știința Deschisă (SD) are potențialul de a spori calitatea, impactul și beneficiile 

științei și de a accelera progresul cunoașterii, făcând-o mai fiabilă, mai eficientă și 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science
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mai exactă, mai bine înțeleasă de către societate și receptivă la provocările societale. 

Aceasta are potențialul de a facilita creșterea și inovarea, prin reutilizarea rezultatelor 

științifice de către toate părțile interesate la toate nivelurile societății. Știința Deschisă 

reprezintă pentru știință ceea ce Web 2.0 a reprezentat pentru tranzacțiile sociale și 

economice: permite utilizatorilor finali să devină producători de idei, relații și servicii 

și, în acest sens să faciliteze noi modele de lucru, noi relații sociale și o nouă 

modalitate de realizare a cercetărilor. SD afectează ciclul complet de realizare a 

cercetărilor științifice - de la selectarea subiectelor de cercetare, la efectuarea 

cercetărilor, utilizarea și reutilizarea acestora - precum și a tuturor actorilor și 

activităților implicate [10].  

De fapt discuțiile privind căile noi de producere și răspândire a cunoștințelor au 

evoluat treptat, pornind de la 2 tendințe mondiale: Accesul Deschis și Sursa Deschisă 

(Open Source). Doar recent Știința Deschisă s-a consolidat în conceptul unei practici 

științifice transformate, reorientând accentul activității cercetătorilor de la “publicarea 

cât mai rapid posibilă” spre “schimbul de cunoștințe cât mai devreme posibil”. 

Știința Deschisă are un impact asupra întregului ciclu de cercetare, de la inițierea 

cercetărilor până  la publicarea rezultatelor acestora, precum și asupra modului de 

organizare a acestui ciclu. Cercul exterior din Figura 2 prezintă natura nouă 

interconectată a Științei Deschise, iar cercul interior prezintă întregul proces științific, 

de la conceptualizarea ideilor de cercetare la publicare. Fiecare pas al procesului 

științific este legat de schimbări continue aduse de SD, precum apariția unor sisteme 

alternative privind reputația științifică, schimbări în modul de evaluare al calității și 

impactului cercetărilor, utilizarea tot mai activă a blog-urilor științifice, adnotarea 

deschisă și accesul deschis la date și publicații. 

În 2015, Comisia Europeană a identificat cinci domenii de potențiale acțiuni de 

politici, pentru a susține dezvoltarea Științei Deschise în Europa. Intervențiile 

potențiale se bazează pe presupunerea că SD va duce în cele din urmă la o știință mai 

bună, prin sporirea credibilității (abordând integritatea științifică), încrederii 

(verificare mai bună și mai transparentă a datelor), eficienței (evitarea suprapunerii 

resurselor) și receptivității la provocările societale [11]. 

Cele 5 domenii potențiale de acțiuni includ:  

1) Favorizarea și stimularea Științei Deschise, prin promovarea acesteea în 

programele educaționale, promovarea bunelor practici și creșterea aportului 

producătorilor de cunoștințe într-un mediu mai deschis (știința cetățenilor – citizen 

science);  

2) Eliminarea barierelor pentru SD: aceasta implică, printre altele, analiza carierelor 

de cercetare, în scopul creării stimulentelor și recompenselor pentru implicarea în SD;  

3) Integrarea și promovarea activă a politicilor de acces deschis pentru datele de 

cercetare și publicații științifice;  

4) Dezvoltarea infrastructurilor de cercetare pentru SD, pentru a îmbunătăți 

găzduirea datelor, accesul și guvernanța acestora, inclusiv dezvoltarea unui cadru 

comun pentru datele de cercetare și crearea Cloud-ului european destinat Științei 

Deschise;  

5) Încorporarea SD în societate, drept un promotor socio-economic, prin 

intermediul căruia știința devină mai receptivă la așteptările societale și economice.  
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Figura 2. Știința Deschisă – deschiderea procesului de cercetare 

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

Acțiunile aflate în curs de realizare includ crearea Platformei de Politici privind 

Știința Deschisă în 2016, dar și a mai multor grupuri de experți, pentru elaborarea 

recomandărilor privind Politica Științei Deschise, printr-o discuție structurată cu toți 

actorii relevanți implicați în știința și cercetarea europeană [12].  

Crearea Cloud-ului European destinat Științei Deschise, în cadrul strategiei UE  

privind Piața Digitală Unică [13] este o componentă esențială a ambiției europene de 

a sprijini tranziția la SD.  Scopul inițiativei este de a face datele de cercetare ușor de 

găsit, accesibile, interoperabile și re-utilizabile (princiul FAIR) pentru toți cercetătorii 

europeni. Cloud-ul va reuni infrastructurile de date existente și în curs de dezvoltare 

pentru a crea un mediu virtual pentru toți cercetătorii europeni destinat stocării, 

gestionării, analizei și reutilizării datelor [14].  

Un alt aspect al SD se referă la încurajarea includerii publicul larg în procesul 

științific. Știința cetățeanului este “activitatea științifică efectuată de către membrii 

publicului larg, de multe ori, în colaborare cu sau sub conducerea, oamenilor de 

știință și instituțiilor științifice.” 

Dovada recunoașterii importanței majore a Științei Deschise pentru Europa este și 

“Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știință Deschisă” [15], rezultatul 

reuniunii de la Amsterdam „Open Science – From Vision to Action” (4-6 aprilie 

2016). Documentul stabilește 2 ținte la nivel european pentru 2020: Acces Deschis 

deplin la toate publicațiile științifice, care poate fi accelerat prin noi modele de 

publicare, conformare cu seturile de standarde și o nouă abordare fundamentală 

privind reutilizarea optimă a datelor de cercetare, care necesită definiții, standarde 

și infrastructuri.  

3. Republica Moldova – circulație optimă, accesul și transferul de cunoștințe 

științifice  

Republica Moldova a fost prima țară din Parteneriatul Estic care s-a asociat la 

Programul Cadru 7, iar ulterior la Orizont 2020 și a știut să beneficieze de numeroasele 

instrumente de asistență, oferite de UE, printre care analiza și evaluarea sistemului 

actual al cercetării-dezvoltării-inovării de către o echipă independentă de experți sau 

Seminarul european privind Strategia de specializare inteligentă (S3), primul 

http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf
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eveniment de acest fel în statele din afara Uniunii Europene, care din păcate nu s-a 

bucurat de atenția cuvenită din partea mediului de afaceri, unui dintre actorii-cheie 

vizați.  

Din punct de vedere al progresul naţional în realizarea celor 5 priorităţi ale 

Spaţiului European de Cercetare, se cer eforturi susținute din partea principalilor 

actori ai sistemului naţional de cercetare şi inovare [16]. O privire de ansamblu 

privind realizarea acțiunilor prevăzute de obiectivul 5 al ERA “circulație optimă, 

accesul și transferul de cunoștințe științifice, inclusiv prin intermediul ERA digital” 

relevă faptul că inițiativele naționale privind Accesul Deschis și prezervarea 

conținutului științific iau amploare. Opt dintre cele mai importante universități din 

țară au lansat depozite instituționale [17], 7 dintre acestea având aprobate politici 

pentru AD, iar 3 fiind incluse în ROAR [18]. Unul dintre primii și cei mai activi 

promotori ai AD este Asociația REM – Resurse Electronice pentru Moldova [19], 

care în parteneriat cu EIFL susține programe ample de instruire, organizează 

evenimente tematice și derulează campanii de advocacy privind AD.   

Armonizarea politicilor de acces și utilizare al e-infrastructurilor din cercetare și 

educație de asemenea înregistrează progrese. Promovarea Instrumentului 

Bibliometric Național www.ibn.idsi.md (elaborat de Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale www.idsi.md), o bibliotecă electronică științifică care 

include la moment peste 45.000 de articole din revistele științifice naționale [20] a 

rezultat în faptul că începând cu 1 februarie 2016 IBN a intrat în clasamentul 

prestigios Webometrics. La fel, IDSI este responsabil pentru conceperea, realizarea şi 

dezvoltarea unei infrastructuri digitale dedicate pentru sistemul CDI, şi anume e-

infrastructura ACADEMICA [21], care se axează pe dezvoltarea infrastructurii 

sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 

inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), implementării 

serviciilor şi tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne şi performante 

în activitatea CDI conform standardelor europene şi internaţionale. În anul 2016 în 

Republica Moldova a fost creată Coaliția pentru resurse educaționale deschise – RED 

Moldova, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi 

[22]. 

Din perspectiva implementării strategiilor naționale pentru identitatea electronica a 

cercetătorilor  trebuie menționat că pe portalul REFEDS [23] susținut de Asociația 

GEANT este înregistrată prima federație de identitate în cercetare și educație din 

Moldova – LEAF (MoLdovan ResEarch and EducAtion Identity Federation) [24], 

care include la moment 7 instituții participante. 

Inclusiv din punct de vedere al cadrul legal sunt înregistrare unele progrese. 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului „Crearea, dezvoltarea şi 

valorificarea conţinutului digital planul de acțiuni al acestuia [25] prevede, inter alia, 

digitizarea patrimoniului cultural-ştiinţific şi oferirea accesului la acesta. Strategia de 

cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 [26] include drept unul 

dintre obiective dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de infrastructură, iar 

Planul de acţiuni al strategiei CDI prevede, inter alia, elaborarea unei foi de parcurs 

pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de cercetare-dezvoltare până în 2020, 

conectarea infrastructurii de cercetare-inovare autohtonă la reţelele europene.  

http://www.ibn.idsi.md/
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Cât privește pregătirea pentru realizarea acțiunilor concrete ce țin de promovarea 

Științei Deschise, aceasta este la moment pentru Moldova “terra incognita”. 

Descreșterea anuală a cotei finanțării pentru informatizare și cercetări în TIC pune în 

pericol alinierea RM la prioritățile ERA. Participarea RM în calitate de delegat la 

activitățile Grupului permanent de lucru al ERA pentru Știința și Inovarea Deschisă  

(ERAC SWG Open Science & Innovation) va permite comunității CDI să țină pasul 

cu cele mai noi inițiative din domeniu și să-și ajusteze corespunzător prioritățile.   

 

4. Recomandări pentru sfera CDI din RM privind Știința Deschisă  

- Elaborarea și adoptarea de către agenția națională de finanțare a cercetărilor a 

unei strategii privind Accesul Deschis la publicații și date științifice; 

- Stabilirea de către AȘM, autoritățile naționale și organizațiile de cercetare a  

unor politici la nivel instituțional privind datele, care să clarifice rolurile și 

responsabilitățile pentru management și gestiune (stewardship); 

- Elaborarea și realizarea unui program de stat aferent Științei Deschise;  

- Toate rezultatele științifice (publicații științifice și date de cercetare) obținute 

din bani publici să fie disponibile în Acces Deschis pentru publicul larg; 

- Armonizarea e-infrastructurilor naționale prin armonizarea politicilor de acces 

și utilizare pentru e-infrastructurile publice de cercetare și educaționale, cât și 

pentru serviciile asociate de cercetare digitală, ținând cont de aspect important 

precum este asigurarea interoperabilității; 

- Acoperirea costurilor Științei Deschise prin colaborare strânsă a părților 

interesate, relevante la nivel național/regional, pentru a explora business 

modele fezabile, care să reflecte impactul noilor tehnologii și date asupra 

finanțării cercetării; 

- Acces deschis la datele de cercetare prin reutilizarea optimă a datelor de 

cercetare, în concordanță cu principiile FAIR, acordând atenție stocării și 

conservării datelor de cercetare;  

- Evaluarea (inclusiv peer-review) în Accesul Deschis prin abordarea unor 

criterii alternative de evaluare, care să conducă eventual la modificarea 

sistemelor de evaluare prin recompensarea practicilor deschise; 

- Protecția datelor cu caracter personal în contextul Accesului Deschis prin 

implementarea principiului “privacy by design” pentru depășirea incertitudinilor 

juridice, necesitatea de a echilibra protecția datelor individuale și disponibilitatea 

acestora în scopul cercetărilor științifice. 
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