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Rezumat: În lucrare se descrie evoluţia şi principalele caracteristici ale Formatului 
European Comun de Informaţie Ştiinţifică – CERIF, care este recomandat de către Uniunea 
Europeană în calitate de standard pentru sistemele informatice. Se evidenţiază avantajele 
acestui model şi se recomandă aprobarea de către Republica Moldova a CERIF-ului în 
calitate de standard pe teritoriul său. 
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CERIF - a functional model in scientific information management 
Abstract: The paper describes the evolution and main features of the Common European 
Scientific Information Format – CERIF, which is recommended by the European Union as the 
standard in informational systems. It highlights the advantages of this model and recommend 
to approve this format as the standard in the Republic of Moldova. 
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Introducere. Importanţa formatului CERIF 

Formatul European Comun de Informaţie Ştiinţifică (Common European Research 
Information Format - CERIF) este un standard de înregistrare a informaţiei ştiinţifice în 
sistemele informatice, recomandat de către Uniunea Europeană [1]. Importanţa acestuia 
rezultă din următoarele aspecte. 

Întrucât o bună parte din cercetare-dezvoltare este efectuată din bani publici şi 
administrată de autorităţi publice, e necesară o gestionare corectă a procesului şi o informare 
exhaustivă a societăţii. Aceasta presupune următoarele activităţi: planificarea strategică; 
anunţarea programelor/apelurilor de proiecte; evaluarea şi desemnarea proiectelor 
câştigătoare; monitorizarea rezultatelor proiectelor, exploatarea rezultatelor proiectelor. 
Ştiinţa este internaţională după natura sa, atât la nivel de cercetare, cât şi la nivel de 
administrare. Multe proiecte ştiinţifice sunt transnaţionale, cum ar fi cele în domeniul fizicii 
particulelor elementare sau în domeniul spaţiului cosmic. Astfel, există necesitatea de a face 
schimb de informaţii ştiinţifice complete şi veridice la toate etapele de efectuare a cercetărilor. 

Pe de altă parte, în procesul de efectuare a cercetărilor, există interese divergente între 
cercetători şi administraţia cercetării. Cercetătorii doresc cât mai multă independenţă şi sunt 
reticenţi la furnizarea informaţiei cu privire la activitatea lor, iar factorii de decizie doresc să 
monitorizeze cât mai exact cheltuirea finanţelor şi rezultatele obţinute. 

Se consideră că utilizarea formatului CERIF în sistemele informatice contribuie la 
depăşirea ambelor probleme, deoarece facilitează schimbul de informaţii între ţări, dar şi 
interacţiunea între administraţie şi cercetători. În acest context, ne-am propus în acest articol 
să analizăm principalele trăsături ale acestui standard, bazându-ne mai ales pe informaţiile de 
pe pagina oficială a acestuia – www.eurocris.org.   
 
Evoluţia standardului 

Sistemele informatice în domeniul ştiinţei de până la 1985 descriau proiectele (de obicei 
numai textul într-o singură limbă) şi erau structurate conform unui set ordonat de câmpuri. 
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Ele erau bazate pe ideea de cartotecă bibliotecară (metadatele). Treptat necesitatea unui 
format standard pentru schimbul de informaţii de cercetare a fost recunoscută. La începutul 
anilor 1980 administraţia unor organizaţii naţionale de finanţare a cercetărilor din Europa au 
iniţiat un proiect denumit IDEAS pentru a cerceta conectarea bazelor de date de informaţii 
ştiinţifice. Proiectul următor, EXIRPTS (1987-1989), a extins cercetările şi a inclus 
suplimentar SUA şi Japonia. Ambele proiecte au demonstrat cu succes posibilitatea 
interoperabilităţii sistemelor. Tehnologia utiliza un protocol special elaborat, rula prin poşta 
electronică şi transferul de fişiere (aceasta se întâmpla înainte de dezvoltarea WWW-ului).  

În baza rezultatelor acestor proiecte a fost elaborat Formatul Unic European al 
Informaţiei Științifice - CERIF, de către un grup de experţi, reuniţi de Comisia Europeană. 
Prima versiune a CERIF-ului, elaborată în 1991, era un standard simplu, deşi gândit ca un 
format de schimb de date. El se baza pe înregistrările de descriere a proiectelor, persoanele şi 
organizaţiile servind în calitate de atribute. Totuşi, degrabă s-a înţeles că standardul CERIF91 
era în practică inadecvat: avea un format prea rigid, nu prelucra grupurile repetative de 
informaţii, nu era multilingv/nu dispunea de seturi multiple de simboluri şi nu reflecta 
suficient domeniul ştiinţei [2].  

Ulterior CERIF a parcurs mai multe etape de dezvoltare, luând în seamă exigenţele cu 
privire la conţinut şi structură, flexibilitatea legăturilor informaţionale, consistenţa 
(integritatea) semantică şi calitatea  ameliorată a datelor, precum şi cerinţele utilizatorilor. În 
anul 2000 Comisia Europeană a desemnat organizaţia EuroCRIS drept responsabilă de 
menţinerea şi dezvoltarea standardului. Încercările de a genera sisteme informatice preluând 
informaţia de pe paginile Web nu s-au încununat de succes. Bazele de date şi fondurile de 
date ale editorilor aveau datele în formate diferite, de regulă incomplete şi cu adrese 
neunivoce, cu informaţie nestructurată sau semi-structurată. Astfel, s-a ajuns la ideea de a 
renunţa la sistemul informaţional asemănător unui depozit de informaţie şi de a elabora un 
sistem pentru integrarea şi schimbul de informaţii de cercetare, inclusiv cu alte sisteme care 
deţin informaţii privind programele de finanţare, proiectele, organizaţiile, resursele umane, 
finanţele şi publicaţiile, folosind CERIF în calitate de format care asigură interconexiunea şi 
integrarea. În acest scop, a fost convocat un nou grup de experţi şi a fost generat CERIF2000, 
care a stabilit trăsăturile esenţiale ale standardului modern. El este elaborat atât pentru 
schimbul de date de tip transfer de fişiere de date, cât şi pentru schimb de date de tip 
solicitare/rezultat dintre medii eterogene ale bazelor de date distribuite.  

În ediţia CERIF2004 au fost operate schimbări minore privind conţinutul. În ediţia 
CERIF2006 au fost implementate îmbunătăţiri substanţiale în modelul informaţional, în 
particular, introducerea aşa numitului Strat Semantic (Semantic Layer), care face modelul 
flexibil şi scalabil pentru aplicare în medii extrem de eterogene. 

În versiunea din 2008 (1.2) au fost incluse Semanticile de bază ale CERIF-ului. 
Denumirile versiunilor ulterioare nu mai includ anul, ci doar numărul de ordine următor. În 
versunea CERIF 1.3 se adaugă Vocabularul, în 1.4 – noul format XML, în 1.5 – Identificatorii 
federativi. Ultima versiune, CERIF 1.6 este în prezent în testare [3]. Scopul final urmărit este 
de a asigura e-infrastructura ERA cu mijloace de standardizare, integrare, schimb de 
informaţii şi servicii inteligente şi de a servi în calitate de mijloc de asigurare a 
compatibilităţii informaţiei ştiinţifice în Uniunea Europeană. 
 
Caracteristicile standardului CERIF 

Principiul de bază al standardului CERIF este: majoritatea caracteristicilor 
(atributelor) unei entităţi (obiect) nu sunt păstrate împreună cu entitatea (în tabelul entităţii), 
dar sunt exprimate prin intermediul unor “entităţi de legătură” (în tabele de legături), 
permiţând mai multe roluri/caracteristici pentru acelaşi aspect. Numai caracteristicile absolut 
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unice ale unei entităţi sunt păstrate în tabelul entităţii. De exemplu, pentru entitatea 
"Persoană" doar un identificator unic, sexul şi data naşterii sunt stocate împreună cu entitatea 
în sine. Urmărind acest principiu, standardul a fost conceput în câteva niveluri/elemente 
(tab.1). 

Tabelul 1. Structura CERIF-ului 
Nivelul / Stratul Descrierea Imaginea grafică 

Nivelul conceptual 
(Specificaţie) 

Concepte relevante pentru 
domeniul de cercetare şi 
relaţiile între ele. 

 
Nivelul logic 
(Modelul ER) 

Descrierea entităţilor 
(obiectelor) şi a legăturilor 
(relaţiilor) dintre ele. 

 
Nivelul fizic 
(Scripturi pentru baza 
de date) 

Formalizarea entităţilor 
(obiectelor) cercetării şi a 
legăturilor dintre ele în 
limbaj de programare 
pentru crearea, 
gestionarea şi operarea 
bazei de date. 

 
SQL Script 
----------------------------- 
CREATE Table cfPers (...); 
CREATE Table cfProj (...); 
CREATE Table cfOrgUnit (...); 
 

Stratul semantic 
(Semantica declarată) 

Un vocabular controlat 
formalizat care descrie 
semantica generală 
contextuală în 
conformitate cu descrierea 
conceptuală, logică şi 
fizică. 

 
Sursa: adaptat de autor, după [4]. 

 
În consecinţă, principalele proprietăţi ale acestui standard sunt: 
1) standardul susţine conceptul de obiecte sau entităţi cu atribute: de ex., proiect, 

persoană, organizaţie; 
2) standardul sprijină relaţiile n:m între obiecte, folosind un "raport de legătură", şi 

oferă astfel o semantică bogată, inclusiv distribuirea pe roluri şi desfăşurarea în timp; 
3) standardul este pe deplin internaţional, în ceea ce priveşte limba sau caracterele; 
4) standardul poate fi extins fără a deteriora modelul de date de bază, ceea ce oferă 

posibilitatea de a opera la un nivel de bază, fără a împiedica chiar o cooperare mai extinsă [1]. 
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Principalele obiecte din standardul CERIF sunt persoana, organizaţia şi proiectul, 
fiecare dintre acestea fiind asociate recursiv cu sine şi întreţine relaţii cu alte obiecte. 
Standardul include o serie de facilităţi suplimentare, cu care descrie complet proiectele de 
cercetare, participanţii, rezultatele colaborării lor etc. Relaţiile dintre proiect, persoană, 
organizaţie etc. este prezentat în standardul CERIF prin intermediul unor legături speciale 
(entităţi de legătură), ceea ce este considerat unul dintre punctele forte ale modelului. Toate 
entităţile de legătură sunt construite pe acelaşi model: ele vor moşteni numele şi elementele de 
identificare ale entităţilor-părinţi şi posedă în plus atributele datei de începere şi sfârşitul 
activităţii relaţiei. În principiu, poate exista un număr nelimitat de entităţi de legături (roluri, 
tipologii ...) între entităţi, de exemplu: o persoană poate fi un cercetător, dar în acelaşi timp 
manager al unui proiect. Toate clasificările şi tipologiile sunt stocate într-o parte separată a 
modelului CERIF - stratul semantic (tabele care descriu rolul posibil şi interacţiunea dintre 
entităţile individuale). Stratul semantic deţine vocabulare controlate pentru a exprima 
Semnificaţia relaţiei [5]. 

Aşadar, entităţile de legătură (de relaţie) sunt utilizate pentru:  
• a exprima tipul şi semnificaţia unei legături între două entităţi în domeniul informaţiei 
ştiinţifice, de ex., rolul unui cercetător într-un proiect sau într-o publicaţie; 
• a clasifica entităţile conform unui sistem dat de clasificare (vocabular controlat, tezaur), de 
ex., a clasifica un proiect sau o publicaţie conform unei liste de cuvinte-cheie utilizate într-o 
disciplină; 
• a combina scheme de clasificare diferite între ele, de ex., a combina clasificările pentru 
cercetători utilizate în ţări diferite. 

Aşadar, stratul semantic CERIF: 
 permite captarea oricărei scheme sau structuri (liste plate; tezaur; sisteme de clasificare; 

taxonomii; ontologii); 
 este deschis / extensibil în toate direcţiile (scheme noi; concepte noi; relaţii noi); 
 permite gestionarea rolurilor/tipurilor de semantică; descriptorilor de subiect, arhivării; 
 permite combinarea între diferite scheme. 

O entitate tipică CERIF include: 
 Identificator (intern); 
 Atribute (de bază); 
 Atribute multilingve; 
 Clasificări (tip; stare, domeniul subiectului); 
 Legături (spre alte entităţi, recursive). 

Pentru reflectarea rezultatelor activităţii ştiinţifice în standardul CERIF sunt prevăzute 
entităţi speciale: RezultatPublicaţie, RezultatBrevet, RezultatProdus (publicaţii, brevete, 
produse). Pe lângă entităţile de bază şi cele de rezultat, este utilizat un număr mare de aşa-
numite entităţi de nivel doi, cum ar fi: FundProg - program de finanţare, Evenimente - 
eveniment, Premiu - premiere, Facil - Facilităţi, Equip - echipamente etc. [1]. Entităţile de 
nivel doi permit reflectarea contextului de cercetare prin intermediul legăturilor cu entităţile 
de bază şi de rezultat (fig.1). 

Modelul CERIF acceptă mai multe limbi pentru nume, titluri, descrieri, cuvinte-cheie, 
rezumate şi chiar semantică. Limbajul utilizat este stocat în atributul LangCode cu o valoare 
maximă de cinci semne (de ex., en, de, fr, si, ro-ro, fr-fr, fr-be). Atributul Trans furnizează 
informaţii despre tipul de transfer: o = original (limba originală), h = uman (traducere umană), 
sau m = maşină (traducere automată). Pe lângă obiectele de bază, de rezultate şi cele de 
nivelul doi, multilingvismul este susţinut şi de clasificatoare la nivelul stratului semantic 
CERIF. Astfel, devine posibil să se menţină schemele de clasificare în diferite limbi [5]. 
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În ultimele versiuni ale CERIF o atenţie deosebită se acordă identificării clare a 
obiectelor din model, întrucât chiar şi în cele mai bune baze de date internaţionale se întâmplă 
confuzii din cauza lipsei identificatorilor pentru toate obiectele. În acest scop, s-au introdus 
identificatorii federali care „pun eticheta” prin care un obiect este cunoscut în altă parte.  

Identificatorii federali se aplică pentru [3]: 
 RezultatPublicaţie (ISBN, ISSN, DOI, WoS Accession Number, Scopus EID...); 
 Persoană (Social Security Number; Staff ID in HR system; Identificator de autor - ORCID, 

IdRef…); 
 Proiect/grant (Număr de referinţă al finanţatorului, Număr de referinţă al organizaţiei); 
 Organizaţie (Număr de Identificare TVA, Cod intern, FundID, Clasificare, Cod extern) ş.a. 

Figura 1. Entităţile principale ale CERIF 
(tradus de autor după [1]) 

 
Avantajele standardului CERIF 

 
Principalele avantaje care rezultă în urma analizei literaturii sunt următoarele: 

 Acoperire largă a sferei ştiinţei: CERIF oferă un model de date integrate pentru păstrarea 
şi schimbul unei varietăţi mari de tipuri de informaţii ştiinţifice: proiecte, persoane, 
organizaţii, finanţare, publicaţii, brevete, produse, evenimente, echipament etc. 

 Structura fină şi arhitectură flexibilă, care permit: intrări şi ieşiri a aproape oricărui 
format de (meta)date, utilizat în domeniul ştiinţei şi ingerarea unui număr nelimitat de 
vocabulare controlate (taxonomii, tezaure ...). Poate fi interfaţa unor repozitorii 
instituţionale. Standardul proiectează lumea informaţiilor ştiinţifice ca pe un graph complet 
conectat şi nu ca pe o ierarhie restrânsă. Conceptul entităţilor de legături dinamice oferă 
avantaje de flexibilitate, dar permite de asemenea ca relaţia dintre entităţi să aibă un rol 

cfExpertiză 
şiCompetenţe 

cfEchipament cfFinanţare 
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cfServiciu 
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Federal 
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asociat (de exemplu, (primul) autor) şi informaţii temporale. Entităţile de legătură permit, 
de asemenea, ca obiectele în CERIF să fie legate de obiecte din sisteme externe, cum ar fi 
un text complet dintr-un repozitoriu instituţional sau finanţarea unui proiect de cercetare 
dintr-un sistem instituţional de finanţare [4]. 

 Avantaje pentru utilizatori: CERIF poate fi utilizat pentru generarea de CV-uri şi 
bibliografii ale cercetătorilor, furnizarea de rapoarte ale activităţilor de cercetare pentru 
finanţatori sau administraţie, pentru evaluare, stimularea activităţilor inovaţionale, 
identificarea recenzenţilor ş.a., în schimbul unui efort limitat de intrare a datelor care, de 
asemenea, este automatizat [1]. Se evită introducerea aceloraşi date de mai multe ori, în 
schimb există posibilităţi numeroase de a relaţiona diferite date între ele în funcţie de 
necesităţile utilizatorilor. 

 Standard de referinţă: CERIF este un standard la nivel european (recomandat de UE), 
menţinut şi dezvoltat de o organizaţie paneuropeană şi utilizat de un număr în creştere de 
sisteme naţionale sau ale unor organizaţii. 

Studiile arată că adoptarea standardului CERIF asigură economii substanţiale de costuri 
şi o eficienţă mai mare a sistemelor informatice. Datorită formatului flexibil şi extensibil, 
mijloacelor semantice bogate şi a multilingvismului, CERIF înregistrează o popularitate în 
creştere. El este standard naţional de înregistrare a datelor ştiinţifice în Marea Britanie, 
Norvegia, Belgia, Italia, Germania, Islanda, Danemarca, Suedia, Cehia, Slovacia. În baza lui 
au fost realizate sisteme informaţionale naţionale (ex., CRISTIN în Norvegia sau FRIS în 
Belgia, câteva sisteme în Rusia) [6].  
 

Concluzii  
Formatul de prezentare a informaţiei ştiinţifice CERIF a fost perfecţionat substanţial în 

ultimele decenii şi în prezent a devenit cel mai important standard în domeniu. Această 
importanţă este determinată de avantajele pe care le reprezintă, dar şi de faptul că este 
recomandat de către UE ca standard oficial. În condiţiile în care Republica Moldova se 
confruntă cu probleme în domeniul statisticii ştiinţei şi în asigurarea schimbului de date între 
diferite entităţi (create în diverse formate), inclusiv în ceea ce ţine de preluarea unor 
informaţii din bazele de date internaţionale, acceptarea unui model recunoscut, care se află 
într-un proces de îmbunătăţire continuă, poate contribui la depăşirea dificultăţilor de 
interoperabilitate la nivel naţional şi internaţional. În acest context, considerăm necesar ca 
Republica Moldova să adopte standardul CERIF ca standard oficial pe teritoriul său. 
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