Analiza politicilor naţionale privind
crearea de conținut digital până în 2020

Masa rotundă: "Valorificarea patrimoniului ştiinţific
naţional prin conţinut digital"
IDSI-USM
www.idsi.md
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Cutinte-cheie: conţinut digital, acces deschis, managementul calităţii, suport informatic,
interoperabilitate, standarde europene, scientică

Platforma pilot pentru asigurarea
evaluării calităţii şi vizualizarea
conţinutului ştiinţific digital din RM
SCIFORM
www.idsi.md/sciform

Direcţia strategică: Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea Societăţii
Perioada:

2015-2018
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Obiectivele proiectului
• Proiectul îşi propune realizarea unei platforme-pilot ca suport
informatic pentru creatorii şi beneficiarii de conţinut ştiinţific
digital din Republica Moldova.
• Suportul oferit se referă la două aspecte interdependente,
prevăzute ca priorităţi în strategiile naţionale ”Cercetare
Dezvoltare 2020” şi “Moldova digitală 2020”, şi anume:
– asigurarea calităţii în crearea de conţinut digital ştiinţific şi,
respectiv,
– creşterea vizibilităţii acestuia prin acces deschis.
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Platformă de discuții
privind problemele de dezvoltare a
societății informaționale

Coordonator: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

www.idsi.md

Parteneri

www.idsi.md

Activităţi: ianuarie - mai 2015
17-18 Martie - Chişinău
primul eveniment al proiectului DISCUS

Atelierul de lucru:
dezvoltarea locală bazată pe tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Au fost recepţionate peste 35 de formulare de
participare din partea funcţionarilor publici locali.

La eveniment au fost peste 55 de
participanţi din diverse domenii:
funcţionari publici locali, reprezentanţi ai
mediului academic, ai mediului
guvernamental, ai corpului diplomatic al
ţărilor Visegrad, ai societăţii civile, massmediei.
Scopul: împărtăşirea experienţei ţărilor
Visegrad în domeniul TIC şi a societăţii
informaţionale cu accent pe serviciile
electronice locale.
www.idsi.md

26-27 mai, Chişinău
Seminar ştiinţific cu tematica: Soluţii TIC
pentru Serviciile Locale (reglementări
legale)
Au fost invitaţi aprox. 15 vorbitori, din Moldova şi
din ţările Visegrad.
La eveniment au participat în jur de 50 de
specialişti din diverse domenii:
funcţionari publici locali - primari, viceprimari,
secretari ai consiliilor locale/raionale,
reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului
guvernamental, ai societăţii civile, experţi
naţionali şi din ţările Visegrad.
Obiectivul seminarului a fost de a pune în discuţie
problemele şi indentifcarea posibilelor soluţii în
domeniul reglementărilor legale a serviciilor
electronice locale în Moldova.
Conform chestionarelor de evaluare, marea
majoritate au fost foarte mulţumiţi sau
mulţumiţi de organizarea evenimentului.
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Contacte
www.discus.idsi.md

Project Coordinator:
Information Society
Development Institute
5A Academiei Str.
Chisinau, MD-2028
Republic of Moldova
www.idsi.md

discus@idsi.md
idsi@asm.md
https://www.facebook.com/DISCUS.IDSI
www.idsi.md

Urmează:

• 6-10 Iulie - vizită de studiu în Polonia
pentru 4 funcţionari publici locali
• Septembrie - workshop, Chişinău
• octombrie - Vizită de studiu - Slovacia
• octombrie - Seminar ştiinţific Chişinău
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Societatea informațională este societatea în care
producerea și consumul de informație este cel
mai important tip de activitate, informația este
recunoscută drept resursă principală,
tehnologiile informației și comunicațiilor sunt
tehnologii de bază, iar
mediul informațional, împreună cu
cel social și
cel ecologic – un mediu de existență a omului.
Sursa: Wikipedia
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Glosar
Biblioteci digitale
Conţinut

Conţinut digital
Date digitale
Digitizare
Informaţie de interes ştiinţific
Material digital original (born-digital)
Obiect digital
Patrimoniu digital
Patrimoniu ştiinţific

orice informaţie care este
disponibilă pe Internet (sau
în alte reţele) pentru
regăsire de către utilizator,
inclusiv pagini web, imagini,
muzică, documente audio şi
video, cărţi, drivere şi
descărcări de software,
precum şi materiale de
referinţă educaţionale şi de
formare profesională

Patrimoniu ştiinţific digital
Prezervare digitală
www.idsi.md
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Generatori de conţinut
Sectoarele
creative şi culturale
cercetare,
Educaţie, cultură,
Organizații inovative
şi personale
care activează
în aceste sfere etc.

Sectorul
Guvernamental
(APC, APL,
instituţiile statului) şi
+
Companiile
private
(în relațiile
cu guvern)

Mass media
Radio, TV, ziare, reviste,
Internet
(bloguri,
reţele de socializare
etc.)
www.idsi.md

Analiza unor documente naţionale de politici
prin prisma crearea de conținut digital până in 2020
1. Strategia Națională de Dezvoltare – MOLDOVA 2020.
2.
3.
4.
5.

Strategia naţională “Moldova Digitală 2020”
Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)
Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova (Asigurarea securităţii informaţionale)
Strategia de creştere a competitivităţii industriei TI pe anii 2015-2021

6. Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020

7. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
8. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”
9. Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020
10. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” . Planul de acţiuni pentru implementarea
acesteia în anii 2014 – 2016
11. Strategia naţională de eSănătate 2020 (proiect)
12. Strategia e-Agricultură
13. Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020
14. Strategia inovaţională pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”
15. Strategia naţională in domeniul inovării pentru anii 2012-2020
16. Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030
17. Strategie naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) (Asistenţa informaţională)
18. Conceptul Sistemului Informaţional Automatizat ”Registrul Turismului”
19. Concepţia Sistemului Informaţional Geografic Naţional
20. Strategia de dezvoltare a Sistemului Informaţional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016
www.idsi.md

Strategia Națională de Dezvoltare – MOLDOVA 2020.
Priorități de dezvoltare
1) Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă,
în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie;
2) Sporirea investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în scopul diminuării
cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces;
3) Diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi dezvoltarea
instrumentelor de management al riscurilor;

4) Ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurenţiale,
optimizarea cadrului de reglementare şi aplicarea tehnologiilor
informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi
cetăţenilor;
5) Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de
energie;
6) Asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii pentru garantarea unei rate adecvate de
înlocuire a salariilor;
7) Sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi de combatere a corupţiei în vederea asigurării
accesului echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii.
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Ciclul integrat de planificare, monitorizare și evaluare

www.idsi.md
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Procesul de operaționalizare
PLANUL CONSOLIDAT DE ACŢIUNI
MOLDOVA 2020

Priorităţi

Acțiuni
Subacţiuni
fixate în timp
CBTM / LEGEA BUGETULUI DE STAT

Obiective şi
indicatori

Programe
Indicatori

www.idsi.md
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“Moldova Digitală 2020”
Trei piloni – trei domenii de intervenţie majoră
Infrastructură şi acces
– îmbunătăţirea conectivităţii şi accesului la reţea;
Conţinut digital şi servicii electronice
– promovarea generării conţinutului şi serviciilor digitale;
Capacităţi şi utilizare
– consolidarea alfabetizării şi competenţelor digitale pentru
a permite inovarea şi a stimula utilizarea.

www.idsi.md
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Obiective specifice (“Moldova Digitală 2020” ):
1) conţinutul digital este disponibil, accesibil, utilizat
şi valorificat;
2) 100% din autorităţile administraţiei publice centrale
integrate în platforma de interoperabilitate către anul
2020;
3) serviciile publice la ghişeu sînt oferite cetăţenilor în
temeiul buletinului deidentitate, inclusiv electronic, sau
prin identificarea electronică sau mobilă, fără a fi
necesară prezentarea unor acte sau certificate
suplimentare.

www.idsi.md
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Programul “Crearea, dezvoltarea şi
valorificarea conţinutului digital din RM”
a) Inventarierea conţinutului, evaluarea necesităţilor de digitizareare,
elaborarea planurilor de digitizare şi acces
b) Ajustarea cadrului legal şi instituţional pentru digitizarea
conţinutului
c) Implementarea Cadrului de Interoperabilitate - interconectarea şi
interoperabilitatea conţinutului autohton
d) Facilitarea creării centrelor de date/depozitelor digitale pentru
conţinut local
e) Publicarea web a datelor de interes public
f)

Diversificarea conţinutului şi adaptarea la necesităţi de incluziune

g) Elaborarea şi diseminarea recomandărilor privind accesarea
conţinutului digital în spaţiul Internet pentru copii şi pentru
maturi, inclusiv prin prisma pericolelor existente

www.idsi.md
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e-Strategii, programe/planuri de digitizare
Domenii prioritare
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

www.idsi.md

Sănătate
Asistenţă socială
Educaţie
Justiţie
Agricultură
Transport inteligent
Cadastru
Conţinut ştiinţific
Arhive

20

Strategia de creștere a competitivității
industriei Tehnologiei Informației 2015-2021
Strategia pune un accentual pe stimularea creării și producerii de
conținut digital în țară, ca un element de bază pentru un sector
TIC inovativ
Intervenții:

Susținerea creării de conținut digital nou, inclusiv supravegherea
înregistrării denumirilor de noi domenii, instruire în mass media
digitală și marketing, modificarea politicilor pentru a permite mai multor
furnizori de servicii Internet să-și extindă capacitățile de Internet
hosting și stocare de date
www.idsi.md
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Programuli strategic de modernizare tehnologică a
guvernării „e-Transformare a guvernării”
Digitizarea informaţiilor şi serviciilor publice:
- Digitizarea Sistemelor de Suport Operaţional pentru Guvern
- Crearea Infrastructurii Guvernamentale de Stocare a Datelor Publice
Iniţiativa date.gov.md
- Accesul la date guvernamentale cu caracter public
- Servicii de e-Raportare
- Servicii electronice de autorizaţii
- Servicii de achiziţii
- Managementul electronic al documentelor (iniţiativa Guvern fără
hârtie) ş.a.

www.idsi.md
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Strategia de CERCETARE-DEZVOLTARE
a Republicii Moldova până în 2020
-

Conţinut digital în baza rezultatelor cercetărilor şi diseminarea acestuia prin
utilizarea TIC

-

Cooperarea cu reţeaua paneuropeană de cercetare şi educaţie (GEANT) şi alte
asociaţii naţionale de cercetare şi educaţie (NREN-uri) - condiţii favorabile pentru
cercetare-dezvoltare şi educaţia naţională

-

Extinderea e-infrastructurii optice NREN pe întreg teritoriul ţării

-

Condiţii egale de conectare pentru toate instituţiile de cercetare şi educaţie

-

Asigurarea suportului informatic al evaluării proiectelor

-

înregistrarea revistelor ştiinţifice naţionale în bazele de date internaţionale;

-

Politici în comunicaţii electronice,
caracteristice societăţii cunoaşterii

-

Interoperabilitatea aplicaţiilor de cercetare prin mijloace electronice.

www.idsi.md

tehnologia

informaţiei

şi

servicii
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Unii Indicatori de performanţă: valoarea iniţială, ţintele
intermediare şi finale (Strategia CD 2020)
Nr
Indicatori

Sursa primară de
informare

Valoarea
iniţială

Ţinta
intermediară
(2017)

Valoareaf
inală
(2020)

1 Publicaţii ştiinţifice, total la 100 cercetători
AȘM
142
155
170
2 Articole în reviste ştiinţifice, total la 100
AȘM, Instrumentul
71
85
100
cercetători
Bibliometric Naţional
3 Articole în reviste ISI-Thomson / SCOPUS / alte Bazele de date ISIVor fi
Vor fi
Thomson / SCOPUS Lipsesc date / determin
BD internaţionale indexate, total la 100
determinat
1,15 /
cercetători
ate
e ulterior /
Lipsesc date ulterior /
10
5
4 Numărul mediu de citări al unui articol în ISIBazele de date ISIVor fi determinate
Thomson/, SCOPUS/ alte BD indexate etc.
Thomson / SCOPUS Lipsesc date
ulterior
5 Brevete total la un milion locuitori

AGEPI

6 Brevete obţinute la EPO, USPTO şi JPO (media Organizaţia Mondială
pentru ultimii 15 ani)
pentru Proprietatea
Intelectuală (WIPO)
7 Brevete de soiuri şi hibrizi (culturi agricole,
Agenţia
de
Stat
tehnice, leguminoase, legumicole)
pentru Proprietatea
Intelectuală
www.idsi.md
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Unii Indicatori de performanţă: valoarea iniţială, ţintele
intermediare şi finale (Strategia CD 2020)
Indictori

Sursa primară de
informare

8

Bazele de date
Reviste în bazele de date ISIISI-Thomson /
Thomson/Scopus/alte BD
idexate, % din totalul revistelor SCOPUS
naţionale acreditate

9

Reviste în DOAJ, % din totalul
Directory of
revistelor naţionale acreditate Open Access
Jurnals (DOAJ)
Biblioteca
Ponderea patrimoniului
Ştiinţifică
ştiinţific digitizat şi accesibil
(%)
Centrală „A.
Lupan”
Institutul de
Ponderea serviciilor publice
Dezvoltare a
disponibile on-line din totalul
Societății
serviciilor care pot fi prestate în
Informaționale
mod electronic (%)
Cancelaria de
Ponderea serviciilor publice
Stat
care respectă rigorile cadrului
de interoperabilitate
guvernamental

10

11

12
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Valoarea
Valoarea
Valoarea
intermediară
finală (2020)
inițială
(2017)
10 / 12 /
15 / 20 /
1,3 / 4 /
Vor fi
Vor fi
lipsesc
determinate determinate
datele
ulterior
ulterior
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Politici instituţionale de Acces Deschis APROBATE
1. Academia de Studii Economice din
Moldova – prima instituţie din RM care a
aprobat o politică de Acces Deschis –
aprobată de Senat la 24 decembrie 2012
2. Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova - politică de Acces Deschis a
fost aprobată de Senat la 16 aprilie 2014
3. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion
Creangă”
26
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Lista revistelor din RM
înregistrate în DOAJ
Denumirea revistei

Data înregistrării
în DOAJ

1. Akademos: Revista de Ştiinţă, Inovare, 24 Februarie 2015
Cultură şi Artă
2. Glotodidactica

20 Noiembrie 2012

3. Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova : Matematica

24 Februarie 2011

4. Economy and Sociology

6 Iulie 2013

5. Problems of the Regional Energetics

4 Aprilie 2013

6. Limbaj şi Context

17 Ianuarie 2012

7. Computer Science Journal of Moldova

23 Ianuarie 2009

27
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Reviste din RM care au aprobat
Politica editorială de Acces Deschis
Economie şi Sociologie
Politica AD a fost aprobată
în anul 2013

Akademos

Politica AD a fost aprobată
în anul 2015

28
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Administrarea publică
Politica AD a fost aprobată
în anul 2014

Studia Universitatis
Moldaviae

Politica AD a fost aprobată
în anul 2015

Actorii procesului de creare, colectare, administrare, procesare, stocare,
diseminare, accesare şi utilizare a conţinutului naţional ştiinţific

Sursa: Livrabil Culegerea datelor privind conţinutul digital existent în RM, N.Ţurcan,
www.idsi.md
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Tipologia conţinutului digital ştiinţific

Sursa: Livrabil Culegerea datelor privind conţinutul digital existent în RM, N.Ţurcan
www.idsi.md
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Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii
2014-2020 „Educaţia-2020”
-

Dezvoltarea în învăţământul pedagogic, a abilităţilor TIC, inclusiv elaborare şi
utilizare a conţinuturilor educaţionale

-

Elaborare şi implementare programe de instruire şi motivare pentru utilizarea
TIC în educaţie, inclusiv în crearea şi publicarea de conţinut digital

-

Diversificarea ofertei de cursuri - utilizare şi promovare TIC

-

Elaborare standarde pentru manualele digitale

-

Crearea platformei unice pentru conţinut educaţional digital

-

Utilizare TIC în procesul de examinare şi evaluare.

-

Promovarea utilizării conţinuturilor educaţionale digitale

-

Sporirea calităţii învăţământului universitar prin integrarea cursurilor on-line

www.idsi.md
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Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”
Obiectivului general 1
Salvgardarea patrimoniului cultural naţional în toată diversitatea lui
Implementarea unui sistem de documentare şi evidenţă a
patrimoniului cultural, astfel încât, până în anul 2020, obiectele
de patrimoniu naţional să fie inventariate, documentate,
expertizate şi clasate în proporţie de 80 %
Acțiuni prioritare:

- Inventarierea şi documentarea patrimoniului cultural naţional
- Formarea registrelor patrimoniului cultural naţional
- Formarea cadastrelor patrimoniului cultural imobil şi memorial

www.idsi.md
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Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”
Obiectivului general 2
Asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural
Dezvoltarea infrastructurii instituţiilor culturale:
Anual, 3% din instituţiile din ţară să devină centre comunitare multifuncţionale reforma sistemului bibliotecar prin transformarea bibliotecilor în centre infodocumentare de prestare a serviciilor către populaţie.
Acțiuni prioritare:

-

Digitizarea patrimoniului cultural
Implementarea sistemului informaţional unic al domeniului culturii
Instituirea Muzeului Virtual Naţional
Digitizarea fondurilor bibliotecilor şi asigurarea reţelei de împrumut digital
inter-bibliotecar
Crearea Bibliotecii virtuale
Crearea e-serviciilor în domeniul culturii
Instruirea angajaţilor instituţiilor culturale în domeniul TIC

www.idsi.md
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Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”
Rezultate preconizate:
- Sistemul informaţional e-Patrimoniu
- Sistemul informaţional e-Cultura
- Colecţiile muzeale digitizate
- Muzeul Virtual Naţional
- Biblioteca virtuală
- e-Servicii în cultură
- Instruirea angajaţilor din sfera culturii în domeniul IT şi
prestării serviciilor electronice
- Asigurarea instituţiilor din domeniu cu utilaj digital.

www.idsi.md
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Sursa: Ghid de digitizare – pilonul tematic ”biblioteci” (România)
http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf.

www.idsi.md

Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”
Planul de acţiuni pentru în anii 2014 – 2016
Crearea şi implementarea mecanismului de evidenţă, în format
electronic, a potenţialului turistic al ţării:
• Elaborarea băncii de date, în format electronic, privind
potenţialul turistic
• Crearea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionalităţii Sistemului
Informaţional Automatizat „Registrul turismului”, interoperabil cu
alte bănci şi baze de date referitoare la potenţialul turistic
• Elaborarea şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat
„Harta digitală a potenţialului turistic”

www.idsi.md
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Strategia Naţională eSănătate (proiect)
-

Re-ingineria procesului de colectare a datelor în sistemul de sănătate

-

Funcţionalităţi de e-raportare pentru DRG şi Contul Naţional de Sănătate

-

Reglementări privind asigurarea calităţii datelor

-

Dosare electronice The electronic register of medical inventory

-

Implementarea sistemului medical de urmărire (stocuri de medicamente)

-

Implementarea sistemului de management privind execuţia bugetului

-

Managementul resurselor umane în medicină (MRU)

-

Sisteme electronice de management al documentelor

-

Acces la resursele bibliotecii de protocoale medicale, manuale, studii şi
curricule în format electronic etc.

-

Digitizarea şi publicarea de informaţii medicale de interes public

www.idsi.md
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Strategia naţională în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020
Acces gratuit on-line la informații și baze de date din
domeniul Proprietății Intelectuale:
- Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI)
- Baza de date “Invenţii”,
- BD “Mărci”,
- BD “Soiuri de plante”,
- BD “Design Industrial”
- BD ”Rezultate ştiinţifice”

www.idsi.md
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Concepția Sistemului Informațional
„Registrul digital agricol”
-

Registrul digital agricol

-

Registrul crescătorilor de animale
- Registrul crescătorilor animale de prăsilă

-

Registrul mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor

-

Registrul de intrări si ieșiri ale semințelor
- Registrul producătorilor de semințe si material săditor
- Registrul procesatorilor de semințe si material săditor
- Registrul comercianților de semințe si material săditor

-

- Registrul agenți economici cu certificate de calitate semințe și material săditor

Catalogul soiurilor de plante

- Registrul de evidență a soiurilor de plante înaintate pentru testare
- Registrul cu rezultatele testării soiurilor/hibrizilor
- Lista soiurilor de plante radiate.

www.idsi.md
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Strategia naţională în domeniul migraţiei şi
azilului (2011-2020)
Dezvoltarea registrelor informaţionale interdepartamentale
privind evidenţa drepturilor individuale ale străinilor în
materie de securitate socială, accesul la serviciile medicale şi
sistemul de învățământ, asistenţă socială ş.a.

www.idsi.md
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Sistemul Informaţional Geografic Naţional
SIGN reprezintă o totalitate de baze de date, care reflectă starea
unuia sau altui proces şi au o bază topografică şi geodezică
comună, ce permite realizarea sistemului:
- Reprezentări complexe şi concrete ale informaţiilor
- Fixări spaţiale exacte şi sistematizarea informaţiilor
- Vizualizări dinamice şi modelări ale proceselor şi fenomenelor cu
înscrierea concluziilor pe hartă
- SIGN – o totalitate de hărţi digitale, unite prin trăsături comune;
reglementate şi coordonate după scări, sisteme de coordonate,
conţinut şi semne convenţionale
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Strategii în textul cărora nu au fost găsite
referințe la crearea conținutului digital și
asigurarea accesului liber
1) Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova
2) Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru
competitivitate”
3) Strategia de dezvoltare a Sistemului Informational
Integrat Vamal pentru anii 2012-2016
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Probleme actuale pe dimensiuni:
-

Coerența politicilor sectoriale în domeniul creării conținutului digital?

-

Coordonarea la nivel național a politicii privind conținutul digital

-

Mecanisme economice privind crearea de conținut digital
o
o
o

-

Resurse financiare
Parteneriate PP
Atragere investiții

Resurse disponibile pentru crearea de conținut digital
o
o

Resurse umane
Logistică și infrastructură

-

Baza metodologică

-

Consultanță în domeniu

-

Modele și instrumente tehnologice de creare a conținutului

-

Planuri reale de realizare a strategiilor

-

Interoperabilitate informațională

Standardizare
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Unele RECOMANDĂRI …

1) Studii privind prioritățile politicii de crearea a conținutului digital
2) Ajustarea cadrului legal privind crearea de conținut digital:
-

utilizarea eficientă a extragerii textului și a datelor (text and data mining, TDM) în
scopul cercetării științifice
cadrul drepturilor de autor

gestionarea patrimoniului cultural

3) Elaborarea și adoptarea Cadrului național de interoperabilitate

(a nu se confunda cu Platforma de interoperabilitate de la eGov, e nevoie de un cadru de

interoperabilitate care să fie valabil pentru toate elaborările și implementările efectuate în sectorul
public!)

4) Crearea registrului național al metadatelor

5) Crearea și dezvoltarea pieței de conținut digital autohton

6) Documentele de politici trebuie să se facă în colaborare cu instituții, organizații
care au suficientă expertiză și capacitate, și să aibă la bază argumentări
întemeiate de ordin conceptual, economic, tehnologic etc.)
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www.idsi.md

Sursa: www.webometrics.info
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www.ibn.idsi.md
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Vă multumesc
pentru atenție !

igor.cojocaru@idsi.md
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