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Sectorul 
Guvernamental 

(APC, APL, 
instituţiile statului) şi 

+
Companiile 

private 
(în relațiile 
cu guvern)

Generatori de conţinut

Mass media
Radio, TV, ziare, reviste, 

Internet 
(bloguri, 

reţele de socializare 
etc.)

Sectoarele
creative şi culturale

cercetare, 
Educaţie, cultură, 

Organizații inovative,
bibliotecile
şi personale 

care activează 
în aceste sfere etc.
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Ce presupune Revoluția Datelor?

4

Colectarea datelor este realizată de 
guvern si de societatea civila, mediul 

academic și sectorul privat pentru 
diferite scopuri, folosind metode și 

tehnologii diversificate

Procesare – (procesarea 
datelor implică controlul de 
calitate, arhivarea folosind 

formate standrdizate și 
necesită capacități statistice și 

de TIC 

Diseminare – diseminarea 
datelor implică disponibilitatea 
datelor în formate deschise și 

reutilizabile în beneficiul 
cetățenilor și ale altor părți

interesate

Analiza - analiza transformă  
datele în informatie și situații 

utile pentru evalaurea politicilor, 
folosinsd instrumentele statistice 

și tehnicii de vizualizare.

Utilizare – datele sunt utilizate 
pentru justificarea politicilor, 

monitorizarea implementării și 
raportarea progresului, 

menținerea părților interesate
responsabile și mandatarea 

cetățenilor

Analiză și luarea deciziilor în dezvoltarea durabilă a societății și 
globului, prin utilizarea surselor de date existente și atragerea altor 
surse de date și prin promovarea accesului liber la acestea
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Ecosistemul de date  -

funcționare pentru luarea 

deciziilor pe baze informate

- interacțiunea actorilor implicați în procesul 

decizional (administrația, societate civilă și 

mediul academic, sectorul privat/mediul 

antreprenorial, alături de organizațiile 

partenere internaționale) si

- resursele necesare deciziei (instituții, cadru 

legal, politici de date, resurse umane, 

infrastructură și TIC, resurse financiare), 

- folosind producția de date și informații

(colectare, procesare, acces și schimb de date 

-diseminare, analiză și utilizarea datelor); 

pentru 

- monitorizarea și evaluarea indicatorilor

obținuți în implementarea planurilor de acțiuni 

ale documentelor strategice, 

- printr-un proces transparent și în parteneriat 

cu societatea civilă, pentru ajustarea 

obiectivelor strategice naționale prin 

raportarea la țintele ODD. 
5

Ecosistemul de date 

 
Sursa: Elaborat de autori 
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Frecvența de actualizare date

• informația de cele mai dese ori este actualizată zilnic (37%), lunar  sau 

trimestrial (31%). Însă, sunt instituții care actualizează informația mai rar 

decât o dată pe an (17%), fapt ce poate submina transparența acestora și 

eventual nivelul de informare și influență a cetățenilor asupra deciziilor 

aferente activității

• cetățenii folosesc în aceeași proporție internetul și aplicațiile web cu solicitările 

pe suport de hârtie, trebuie să determine și un proces de promovare și 

educare în utilizarea datelor de către aceștia (statistical literacy)

Diseminarea datelor, frecvența de actualizare 

 
Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 

37%

19%

11%

16%

17% zilnic

lunar

trimestrial

anual

mai rar
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Instrumente acces date
Nivelul de utilizare al unor instrumente interactive 

pentru vizualizarea și analiza datelor on-line 

(baze de date, calculatoare electronice etc.) este 

foarte redus și doar jumătate din

producătorii/deținătorii de date oferă aceste 

instrumente utilizatorilor. 

Diseminarea datelor statistice rămâne a fi preponderent 

prin metode tradiționale (pagina WEB, solicitări 

oficiale, publicații, rapoarte, comunicate etc.), fapt 

ce impune anumite restricții de timp în obținerea 

datelor, precum și efectuarea unor calcule 

adiționale la necesitate. 

Circa 60 % din producătorii/deținătorii de date nu 

dispun de servicii electronice pentru 

diseminarea datelor

Conducătorii instituțiilor într-o măsură mai redusă 

promovează utilizarea de hărţi, inclusiv animate 

(60%), infografice (72%), fapt ce derivă din 

capacitățile limitate ale producătorilor și utilizatorilor 

de date pentru crearea acestora, dar mai frecvent 

se recurge la utilizarea de baze de date online 

pentru accesarea datelor de interes (95%)
7

Figura 1. Utilizarea instrumentelor de vizualizare a datelor 

 
Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Spațiul European de Cercetare –

European Research Area (ERA) 

ERA - 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

Orizont 2020  - unul dintre instrumentele de bază ale ERA, cel mai 

amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE 

80 de miliarde Euro (2014-2020)
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Descreșterea anuală a cotei finanțării pentru 
informatizare și cercetări în TIC pune în pericol 
alinierea RM la prioritățile ERA, în special prioritatea 5

Situația în RM

Cota alocațiilor 
pentru cercetarea 
în TIC din 
alocațiile totale 
pentru CDI din RM

Cota alocațiilor 
pentru cercetarea 
în TIC din PC7

Datele se referă la perioada 2007-2013

Cota cheltuielilor 
pentru TIC ale 
organizațiilor CDI 
din RM din totalul 
cheltuielilor

17 %
1,7 %

2,9 %
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5 priorități Spațiul European de Cercetare (ERA)

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. 
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Open 

Peer 

Review

Open 

Methodology

Cele 6 principii ale Științei Deschise (Open Science)

http://red.prodidactica.md

www.ibn.idsi.md 
https://eifloamoldova.wordpress.com/



www.idsi.md

Evenimente științifice organizate în RM - 2016 

aferente Dezvoltării Durabile 

Conferinţa Ştiinţifică Națională cu participare 

internaţională „Mediul şi Dezvoltarea 

Durabilă”, ediția a III-a, 6-8 octombrie 2016

Conferinta Stiintifica cu participare 

Internationala ,,Problemele Ecologice si 

Geografice in Contextul Dezvoltarii Durabile 

a Republicii Moldova: Realizari si 

Perspective, 14-15 septembrie 2016

P.S. IDSI a asigurat transmsiunea online a 

acestor evenimente http://idsi.md/idsi_tv 
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Elementele bibliografice ale articolelor ştiinţifice necesare pentru 

înregistrarea în BD

Nr. 

d/o 
Denumirea elementelor 

1 Autorul (nume, prenume)  

2 Afilierea/Instituţia autorului  

3 CZU (Indicele de Clasificare Zecimală Universală) 

4 Denumirea/Titlul articolului 

5 Denumirea revistei (anul, numărul, paginile articolului) 

6 Domeniul, subdomeniul ştiinţific 

7 Proiectul 

8 Rezumat/Abstract 

9 Textul integral al articolului (*.pdf) 

10 Cuvinte-cheie 

11 Referinţe bibliografice 

12 URL 

13 DOI 

 

(Digital Object Identifier)
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Acționați acum !!!

Pentru a vă asigura că bibliotecile sunt incluse 

în planurile de dezvoltare naționale ale țării 

pentru ODD

Includerea bibliotecilor și a accesului la 

informații în planurile naționale și 

regionale de dezvoltare vor contribui la 

atingerea Agendei pentru Dezvoltare 

Durabilă 2030
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Procesul de operaționalizare

21

Priorităţi

Obiective şi 

indicatori

Acțiuni

Subacţiuni 

fixate în timp

Programe

Indicatori

MOLDOVA 2020

PLANUL CONSOLIDAT DE ACŢIUNI

CBTM / LEGEA BUGETULUI DE STAT 
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1. Strategia Națională de Dezvoltare – MOLDOVA 2020.
2. Strategia naţională “Moldova Digitală 2020”

3. Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)

4. Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova (Asigurarea securităţii informaţionale)

5. 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

Analiza unor documente naţionale de politici

prin prisma crearea de conținut digital până in 2020
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Strategia Națională de Dezvoltare – MOLDOVA 2020. 

Priorități de dezvoltare

23

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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“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.
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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.

25
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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
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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

27
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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.
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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, tehnologia informaţiei şi servicii

caracteristice societăţii cunoaşterii

- Interoperabilitatea aplicaţiilor de cercetare prin mijloace electronice.



www.idsi.md 30

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
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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 
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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 info-

documentare 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
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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.
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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”

34
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Actorii procesului de creare, colectare, administrare, procesare, stocare, 

diseminare, accesare şi utilizare a conţinutului naţional ştiinţific

35

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

36

Sursa: Livrabil Culegerea datelor privind conţinutul digital existent în RM, N.Ţurcan
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Platforme informaice în suportul Bibliotecilor

37

Catalog Național Partajat
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Bibliotecile susţin ODD

Bibliotecile și accesul la informație contribuie la obținerea unor rezultate 

mai bune pentru ODD prin:

• Promovarea alfabetizării universale, inclusiv a alfabetizării 

informaționale și media, alfabetizare și competențe digitale;

• Eliminarea diferenţelor de acces la informație și acordarea 

suportului guvernelor, societăţii civile și mediul de afaceri pentru a 

înțelege mai bine nevoile de informare locale;

• Asigurarea unei reţele pentru furnizarea programelor și serviciilor 

guvernamentale;

• Dezvoltarea incluziunii digitale prin accesul la TIC datorită 

personalului care ajută utilizatorii să-şi dezvolte noi competențe digitale;

• Îndeplinirea unui rol central în comunitatea de cercetare și 

academică;

• Prezervarea și oferirea accesului la cultura și patrimoniul 

mondial.
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Bibliotecile contribuie la progresul în punerea 

în aplicare a Agendei 2030

Având în vedere că Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă sunt obiective universale, se presupune 

că fiecare stat va dezvolta și va implementa 

strategii naționale pentru a le atinge, va monitoriza 

și va raporta cu privire la progresele înregistrate. 

Odată cu dezvoltarea acestor planuri în fiecare țară, 

comunitatea bibliotecară este pregătită să arate că 

bibliotecile pot fi un partener eficient în 

punerea în aplicare a direcțiilor prioritare de 

dezvoltare.
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Recomandări
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 rezultatatele științifice obținute din bani publici 

să fie disponibile în Acces Deschis pentru publicul larg;
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Armonizarea e-infrastructurilor naționale prin armonizarea 

politicilor de acces și utilizare, cât și pentru serviciile 

asociate de cercetare digitală, ținînd 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 (ușor de găsit, accesibile, interoperabile și 

re-utilizabile), acordând atenție stocării și conservării 

datelor de cercetare; 

Recomandări
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Perspective de colaborare dintre IDSI și bibliotecile 

din RM pe dimensiunea Dezvoltare Durabilă

Consolidarea conținutului care ar contribui la atingenrea 
ODD (clasificare)

Corelarea clasificatoarelor utilizate în biblioteconomie cu 
ODD – pentru a putea mai ușor identifica conținut utilizând 
diverse instrumente informatice

IDSI a corelat clasificatorul CZU cu Obiectivele de 
Dezvoltare Durabila – solicitam validarea corectitudinii de 
către ABRM, experți în biblioteconomie

Amplasarea banerului Instrumentului Bibliometric Național 
pe paginile web ale bibliotecilor – în IBN va fi 
implementat un mecanism de afișare a conținutului pe 
ODD, nu doar CZU
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Idei de inițiative pentru Biblioteci pentru a contribui la 

atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Organizarea, în colaboare alte părți interesate a 

unor expozitii de carte periodice tematice 

corelate cu ODD

Diseminarea bunelor practici, cazuri de succes 

pentru impulsionarea atingerii ODD

Informarea populației despre importanta ODD 

Evenimente de popularizare a ODD etc.

Colecții tematice (ODD) în Depozitele instituționale
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Consolidarea conținutului digital național pentru 

atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Corelarea cu ODD a:

• tezelor de masterat 

• tezelor de doctorat

• Programelor/proiectelor de cercetare

• Proiectelor de inovare și transfer tehnologic

• Rezultatelor științifice și inovaționale

• Tematicilor conferințelor științifice etc.
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Vă multumim!

Email: idsi@asm.md

Tel: (+373-22) 28 98 39
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