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Evenimente științifice
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Conferințe prădătoare

Sursa: Combatting Predatory Academic Journals and Conferences. 2022. IAP. https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English
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De ce platforma online „Evenimente științifice în 
Republica Moldova” ?  

CLARITATE VIZIBILITATE

RELEVANȚĂ DIGITIZAREA PROCESELOR

resursă informațională publică, creată în scopul asigurării accesului la informații veridice și 

complete privind evenimentele științifice desfășurate în țară



inregistrarea, monitorizarea, evaluarea și clasificarea evenimentelor științifice 
organizate în Republica Moldova

•digitizarea proceselor de înregistrare, evidență și raportare a evenimentelor științifice 

•digitizarea proceselor de monitorizare, evaluare online, clasificare și validare a 
evenimentelor, de către factorii de decizie relevanți (ex. ANACEC), reieșind din 
satisfacerea criteriilor normative în vigoare

•facilitarea accesului la informații publice privind evenimentele științifice planificate și 
realizate

•creșterea vizibilității evenimentelor științifice organizate în țară;

•asigurarea sistematizării și prezervării informațiilor despre evenimente științifice

5

Platforma online „Evenimente științifice în Republica 
Moldova” (caracterisstici)  

organizatori

factori de decizie

utilizatori
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Evenimente științifice în Republica Moldova -
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Platforma online „Evenimente științifice în Republica 
Moldova”   (caracteristici)   

• tipul evenimentului, țară, locație, dată de început și sfârșit, denumire, domeniu,  

organizator

• pagina web a evenimentului, programul acestuia, termen-limită de prezentare a 

rezumatului, materialele culegerii, înregistrarea video a evenimentului
METADATE
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Platforma online „Evenimente științifice în Republica 
Moldova”   (caracteristici)   

organizatii
proiecte

culegerei
publicatii

Conference persistent identifier
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Platforma online „Evenimente științifice în Republica 
Moldova”   (caracteristici)   

Sursa: https://conferinte.stiu.md/utile

Validarea evenimentelor de către ANACEC prin intermediul platfromei: 

• asigurarea imparțialității evaluării, 

• exclude factorul erorii umane, 

• asigură veridicitarea, trasabilitatea și integritatea informațiilor despre evenimente. 



• 7 tipuri evenimente științifice

congres, simpozion, conferinţă, sesiune, seminar, masă rotundă, colocviu

• 3 categorii

naționale, cu participare internațională și internațională

• cerințe minime/standarde de organizare

numărul de participanți și țări implicate, limba oficială de lucru, ponderea rapoartelor autorilor de 
peste de peste hotare

• criterii de eligibilitate (măsuri organizatorice) 

planificarea și înregistrarea prealabilă a evenimentului științific, raportarea acestuia, prezența 
comitetului științific, recenzarea materialelor preluate pentru prezentare și publicare

Validarea evenimentului științific = confirmarea/modificarea categoriei evenimentului
științific organizat, în baza corespunderii standardelor aprobate de ANACEC în cadrul
normativ. 

Platforma va oferi această funcționalitate de validare, în baza datelor înregistrate de către
organizatorii de evenimente, implementând astfel principiul deciziilor bazate pe date. 
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Evenimente științifice în Republica Moldova –
monitorizare și evaluare
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Evenimente științifice în Republica Moldova (2019-
2021)
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Conferințe planficate (2019-2022)
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Evenimente planificate vs organizate  (2022)

• pentru fiecare 4 evenimentele planificate, doar unul a fost deja raportat

• doar 1 eveniment din 3 trei, declarate în intenții de organizare, se finalizează cu culegere 

de materiale publicate, inregistrate in IBN
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Vizibilitatea și prezervarea conținutului

• 39 de înregistrări video ale evenimentelor 

• 15 culegeri de materiale ale evenimentelor 

• 120 vizitatori per manifestarea
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Concluzii

• creșterea numărul evenimentelor științifice organizate în RM

• doar 1/3 din numărul congreselor/simpozioanelor/conferințelor științifice 

organizate în ultimii ani corespund integral criteriilor de eligibilitate

• Platforma elaborată ca  răspuns la necesitatea de digitizare a proceselor  

de înregistrare și raportare a evenimentelor științifice 

• Platforma urmărește să sporească calitatea, vizibilitatea și relevanța 

evenimentelor științifice organizate în țară

• responsabilizarea organizatorilor de evenimente

• schimbul automat de date cu alte sisteme din domeniul cercetării-inovării

+ colectarea metadatelor relevante = imagine completă a evenimentului

științific

• veridicitatea, trasabilitatea și integritatea informațiilor despre evenimente

• sunt necesare mecanisme suplimentare de promovare a Platformei



Vă mulțumesc pentru atenție!
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