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Structura prezentării:
1. Introducere. Știința Deschisă – prioritate la nivel internațional
2. Politica Științei Deschise (ȘD) a organizațiilor internaționale:
UNESCO, OECD, EUA, ISC, Coaliția S.

3. Politica ȘD în Uniunea Europeană:
a)

Contextul promovării ȘD;

b)

Documente și reglementări;

c)

Mecanisme și instrumente de implementare (Platforma de politici - OSPP, Cloudul EOSC, Programele-Cadru, Platforma de publicare – ORE, Monitorul – OSM).

4. Concluzii. Recomandări pentru Republica Moldova.
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Introducere
Știința Deschisă – fenomen important la nivel internațional.
Schimb de cunoștințe +
implicare actori sociali
creștere
creativitate, productivitate
științifică, încredere în știință,
utilizarea rezultatelor în societate.

Trecere de la construcții teoretice la politici și strategii.
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UNESCO
•
•
•
•
•

O viziune coerentă a Științei Deschise.
Un Parteneriat global privind ȘD.;
Proces larg de consultare.
Experiență - de ex., Recomandarea
privind știința și cercetătorii științifici
Ține seama de diferențele disciplinare,
regionale, între țări, ia în considerare
libertatea academică, provocările specifice
ale cercetătorilor și altor actori etc.
Recomandarea UNESCO (15.11.2021) – cadru internațional pentru
politica și practica ȘD: definiție, valori, principii și standarde comune,
set de acțiuni pentru operaționalizarea ȘD la nivel individual,
instituțional, național, regional și internațional.
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UNESCO – definiție ȘD
Știința Deschisă - construcție incluzivă, ce
combină diverse mișcări și practici care urmăresc
să facă cunoștințele științifice multilingve
disponibile în mod deschis, accesibil și reutilizabil
pentru toată lumea, să sporească colaborările
științifice și schimbul de informații în beneficiul
științei și societății și să deschidă procesele de
creare, evaluare și comunicare a cunoașterii
științifice către actorii societali, dincolo de
comunitatea științifică tradițională.
Piloni-cheie:
•cunoaștere științifică deschisă,
•infrastructuri științifice deschise,
•comunicare științifică, implicare deschisă a
actorilor societali;
•dialog deschis cu alte sisteme de cunoștințe.
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UNESCO – principii ȘD
Cadru pentru promovarea ȘD:
•Transparența, controlul, analiza critică și
reproductibilitatea rezultatelor;
•Egalitatea de șanse;
•Responsabilitate și respect;
•Colaborare, participare și incluziune;
•Flexibilitate;
•Sustenabilitate.
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UNESCO – obiective și domenii de acțiune
1. Promovarea unei înțelegeri comune, a beneficiilor și a provocărilor
asociate, a diverselor căi spre ȘD;
2. Dezvoltarea unui mediu politic favorabil;
3. Investiții în infrastructuri și servicii științifice deschise;
4. Investiții în resurse umane, formare, educație, alfabetizare digitală;
5. Promovarea unei culturi și a stimulentelor pentru ȘD;
6. Promovarea abordărilor inovatoare pentru ȘD în procesul științific;
7. Promovarea cooperării internaționale
în vederea reducerii decalajelor.
Cele 7 domenii de acțiune includ
recomandări concrete pentru statele
membre, care ar trebui să monitorizeze
politicile și mecanismele ȘD, utilizând o
combinație între abordările cantitative și
calitative.
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OECD
Argumentarea necesității: aduce beneficii
societății prin creșterea potențialului inovativ
și a utilizării rezultatelor cercetării;
Prioritate: accesul la date;
Documente relevante:
Declarația privind accesul la datele de cercetare realizate din fonduri
publice (2004)
Recomandarea Consiliului OECD privind accesul la datele de cercetare
realizate din fonduri publice (2006)
Recomandare revizuită a Consiliului privind accesul la datele de cercetare
din finanțare publică (2021).
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OECD – domenii de acțiuni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guvernanța datelor de cercetare și creșterea încrederii;
Standarde și practici tehnice;
Responsabilitate, proprietate și administrare;
Stimulente și recompense;
Infrastructuri durabile;
Capitalul uman;
Cooperare internațională pentru acces la datele de cercetare.

Pentru fiecare din cele 7
domenii sunt formulate
recomandări (2021).
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OECD – politici bazate pe studii științifice
Transformarea științei deschise într-o realitate (2015)
Etica cercetării și noi forme de date pentru cercetarea socială și economică (2016)
Modele de afaceri pentru depozite de date de cercetare durabilă (2017)
Platforme digitale pentru facilitarea accesului la infrastructurile de cercetare (2017)
Stabilirea agendei de cercetare deschisă (2017)
Coordonarea și sprijinul rețelelor internaționale de date de cercetare (2017)
Colaborare deschisă și incluzivă în știință: un cadru (2018)
Construirea capacității și abilităților digitale a forței de muncă pentru cercetarea
intensivă a datelor (2020)
Notă de politică: Promovarea științei și inovării în era digitală (2020)
Notă de politică: De ce Știința Deschisă este cheia pentru combaterea COVID-19
(2020)
Acces sporit la date finanțate din fonduri publice pentru știință, tehnologie și
inovare (2020)
Notă de politică: Știință Deschisă - Activarea descoperirii în era digitală (2021)
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EUA
Axare pe sprijinirea universităților în tranziția la Știința Deschisă.
Priorități:
1.Politici de Acces deschis pentru publicații și date de cercetare;
2.Transparență și sustenabilitate mai mare în publicarea academică;
3.Managementul datelor de cercetare, schimbul de date și EOSC;
4.Revizuirea abordării universităților privind evaluarea carierei academice.

Sondaje cu peste 700 universități privind ȘD.
Are un Grup de experți în domeniul ȘD.
Plan până în anul 2025 (aprobat în februarie 2022).
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ISC (Consiliul Internațional de Știință)
A creat Comitetul privind datele în știință și tehnologie (CODATA)
- primul pas în mișcarea spre date deschise de cercetare (1966)
Rapoarte importante:
•Open access to scientific data and literature and the
assessment of research by metrics”(2014);
•Opening the Record of Science: Making Scholarly Publishing
Work For Science In The Digital Era (2021) - sunt evidențiate 7
principii-cheie pentru publicarea științifică;
•Science as a Global Public Good (2021) - documentul de poziție
al ISC despre știință ca un bun public global.
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Coaliția S
Planul S, care include un scop și 10 principii.
Conform Planului, „… toate publicațiile
academice care sunt rezultatul cercetării
finanțate prin granturi publice sau private
oferite de consiliile de cercetare și
organismele de finanțare naționale,
regionale și internaționale, trebuie
publicate în reviste cu Acces deschis, pe
platforme cu Acces deschis sau făcute
imediat disponibile prin repozitoriile cu
Acces deschis fără embargo”.
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Știința Deschisă în Uniunea Europeană
8 priorități (ambiții) ale UE:
1.Recompense și stimulente
2.Măsurători de generație nouă
3.Viitorul comunicării științifice
4.EOSC (Cloudul European pentru ȘD)
5.Date deschise FAIR
6.Integritatea cercetării
7.Educație și abilități
8.Știința cetățenilor
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UE – contextul promovării ȘD
Necesitatea de a beneficia pe deplin de cunoștințele create,

pentru

a fi competitivă în raport cu SUA, Japonia ș.a.

Știința Deschisă - unul din pilonii ERA (Un nou Spațiu european de
cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării, 2020), care prevede și:
•Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente pentru
cercetători (inclusiv prin îmbunătățirea sistemului de evaluare a cercetării.
•Transferul rezultatelor cercetărilor științifice către economie;
•Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a
tehnologiei (inclusiv prin încurajarea campaniilor ce implică cetățenii în știință
și inovare).

Știința Deschisă – element al Pieței Unice Digitale (O Strategie
privind piața unică digitală pentru Europa), într-un „spațiu fără frontiere interne, în
care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată”
Știința Deschisă - 2022

UE – politici și reglementări
Trecere de la studii și rapoarte la recomandări și reglementări (de
ex., Ghidurile Consiliului științific ERC pentru Acces Deschis din 2007, Recomandarea
Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora din 2012 și 2018);

Trecere treptată la politici complexe, care ar permite utilizatorilor finali să
descarce, să tipărească, să citească, să reutilizeze și să distribuie liber informații științifice
finanțate din fonduri publice, pentru a accelera progresele științifice (de ex., Apelul de la
Amsterdam pentru acțiune în Știința Deschisă,Tranziția către un sistem al științei deschise,
ambele din 2016);

Extinderea politicilor de la Accesul deschis la alte elemente ale
ȘD, în special date deschise (de ex., Carta Europeană de Acces la
Infrastructurile de Cercetare din 2016, Directiva UE privind datele deschise și reutilizarea
informațiilor din sectorul public din 2019, Comunicarea O strategie europeană privind datele
din 2020).
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UE – politici și reglementări
Trecere de la studii și rapoarte la recomandări și reglementări (de
ex., Ghidurile Consiliului științific ERC pentru Acces Deschis din 2007, Recomandarea
Comisiei privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora din 2012 și 2018);

Trecere treptată la politici complexe, care ar permite utilizatorilor finali să
descarce, să tipărească, să citească, să reutilizeze și să distribuie liber informații științifice
finanțate din fonduri publice, pentru a accelera progresele științifice (de ex., Apelul de la
Amsterdam pentru acțiune în Știința Deschisă,Tranziția către un sistem al științei deschise,
ambele din 2016);

Extinderea politicilor de la Accesul deschis la alte elemente ale
ȘD, în special date deschise (de ex., Carta Europeană de Acces la
Infrastructurile de Cercetare din 2016, Directiva UE privind datele deschise și reutilizarea
informațiilor din sectorul public din 2019,
Comunicarea O strategie europeană
privind datele din 2020).
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UE – recomandări statelor membre (2018)
Abordarea într-un mod potrivit și clar, prin planuri naționale de acțiuni a
următoarelor:
- toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri
publice să fie disponibile în regim de AD, începând cu 2020 cel târziu;
- includerea cerințelor privind AD ca o condiție pentru acordarea de granturi
sau de alte tipuri de sprijin din fonduri publice;
- gestionarea datelor cercetării rezultate din cercetarea finanțată din fonduri
publice;
- consolidarea conservării și reutilizării informațiilor științifice;
- dezvoltarea infrastructurilor care stau la baza sistemului de acces,
conservare, partajare și reutilizare a informațiilor științifice;
- dezvoltarea aptitudinilor și competențelor cercetătorilor privind ȘD;
- adaptarea sistemului de recrutare și de evaluare a carierei cercetătorilor, a
sistemelor de evaluare pentru alte scopuri la cerințele ȘD etc.
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Platforma Europeană pentru Politici ȘD (OSPP)
Scopul: elaborarea recomandărilor privind Politica ȘD
Componența: 25 de experți (împărțiți în grupuri)
Perioada de activitate: 2016-2020
Documente și activități importante:
•Recomandările integrate ale Platformei
cu privire la cele opt ambiții prioritare în
domeniul Ştiinței Deschise (2018)
•Raportul final al paltformei (2020);
•Registrul OSPP al implementării metricilor responsabile;
•Consiliul pentru Coordonarea Națională a ȘD (CoNOSC.)
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OSPP – priorități până în anul 2030
„Sistem de cercetare bazat pe cunoștințe comune până în 2030”:
•O structură a carierei academice care încurajează rezultatele;
•Un sistem de cercetare care este fiabil, transparent și de încredere;
•Un sistem de cercetare care permite inovarea;
•O cultură a cercetării care facilitează diversitatea și echitatea
oportunităților;
•Un sistem de cercetare care se bazează pe politici și practici bazate pe
dovezi.
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Cloudul European pentru Știința Deschisă (EOSC)
EOSC este un ecosistem federat de infrastructuri de cercetare,
infrastructuri electronice și servicii.

Scopul: de a face datele de cercetare ușor regăsibile, accesibile,
interoperabile și reutilizabile (FAIR) pentru toți cercetătorii europeni.

Obiective ale Asociației EOSC:
- 90% din publicațiile membrilor EOSC - în acces deschis, până în 2023;
- se vor adopta angajamente pentru recunoașterea activități ȘD în
evaluarea carierei de cercetare, până în 2025;
- 70% din datele de cercetare ale membrilor - disponibile cât mai FAIR
posibil, în mod ideal deschise, până în 2027;
-toate cercetările efectuate sunt sprijinite de
administratori de date (stewarzi) profesioniști,
până în 2027.

Știința Deschisă - 2022

Programele-cadru de cercetare
În PC7 (2007-2013) s-a pilotat accesul deschis la publicații
(2008);
În Horizon2020 (2014-2020) acesta a devenit
obligatoriu și s-a pilotat accesul la date;
În Horizon Europe (2021-2027) este și mai mult promovată ȘD:
•Plan de management al datelor (DMP) – obligatoriu;
•Plasarea datelor într-un depozit de încredere și oferirea accesului deschis;
•Utilizarea licenței CC BY sau CC0 necesară pentru deschiderea datelor
•Dezvoltarea EOSC;
•Finanțarea/dezvoltarea platformei de publicare cu acces deschis etc.
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Platforma Europeană de Publicare (ORE)
ORE - serviciu opțional pentru beneficiarii programelor-cadru UE
de a-și publica rezultatele cercetărilor și a îndeplini obligațiile în
materie de Acces deschis.
•O gamă largă de indicatori pentru cuantificarea impactului
științific și social al articolelor;
•Publicare în urma evaluării colegiale deschise;
•Accesul deschis la datele de cercetare conform principiului „cât
mai deschis cu putință, dat atât de închis cât este necesar”.
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Monitorul Științei Deschise (OSM)
Monitorizează dezvoltarea
ȘD în Europa și în țări
partenere din alte părți ale
lumii.
Include mai mulți
indicatori, precum și un
set bogat de studii de caz.
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Importanța și sarcinile OSM
La nivel european datele și indicatorii joacă un rol important în
stabilirea și implementarea politicilor.
Sarcinile OSM:
•De a furniza metrici privind tendințele științei deschise și de a le dezvolta pe
acestea.
•De a evalua factorii (și barierele) în calea adoptării științei deschise.
•De a identifica impacturile (atât pozitive, cât și negative) ale științei
deschise.
•De a sprijini acțiunile de politică bazate pe dovezi.
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Concluzii

• Știința Deschisă - cel mai important concept în politica modernă a științei;
• Principiile și valorile ȘD sunt promovate de mai multe organizații
transnaționale, care converg spre abordări comune;
• Cea mai relevantă expresie a eforturilor comune la nivel internațional
privind ȘD este Recomandarea UNESCO;
• Politica ȘD a cunoscut o evoluție spre o abordare tot mai complexă;
• Cele mai importante direcții ale politicilor ȘD vizează asigurarea accesului
deschis la date de cercetare și publicații științifice; dezvoltarea
infrastructurii de cercetare; elaborarea de metrici, introducerea
stimulentelor și recompenselor; integrarea cercetării cu societatea;
asigurarea integrității în cercetare; dezvoltarea abilităților necesare;
• UE are un rol deosebit în promovarea ȘD, având un cadru avansat
complex, care se referă la elaborarea (inclusiv grupuri de experți și
platforme consultative), implementarea (inclusiv proiecte și infrastructuri)
și monitorizarea (inclusiv monitorul ȘD și studii) politicilor.
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Recomandări pentru deschiderea sistemului național
1) Abordarea strategică și sistemică a ȘD (document strategic, plan
de acțiuni, consiliu național, implicarea tuturor actorilor);

2) Încorporarea conceptului ȘD în politica generală a științei
(schimbarea întregului proces de cercetare, alinierea la strategia și în
cadrul strategiei generale a științei, asigurarea corelării cu alte acțiuni);

3) Politici inteligente ȘD ținând seama de particularitățile
sistemului național CDI (axarea pe aspecte și modalități care ne
avantajează, fără preluări și implementări mecanice a inițiativelor
internaționale);

4) Adoptarea principiilor directoare ale UNESCO în procesul de
elaborare și implementare a politicilor ȘD (transparența, analiza
critică; egalitatea de șanse; responsabilitate și respect; colaborare,
participare și incluziune; flexibilitate; sustenabilitate).
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Recomandări pentru deschiderea sistemului național (2)
5) Menținerea și sprijinirea facilităților existente în domeniul ȘD
(baze de date/repozitorii, transmiterea online a evenimentelor, instrumente
de diseminare a rezultatelor cercetării ș.a.);

6) Stimularea acceptării ȘD în comunitatea științifică (indicatori de
evaluare care să stimuleze și să recompenseze ȘD de către diferiți factori de
decizie și în cadrul diferitor evaluări, la început doar pentru anumite activități
de ex., un concurs de proiecte, un concurs de premii etc.; experimentarea
evaluării deschise);

7) Perfecționarea mecanismului de acces la rezultatele cercetării
finanțate din bani publici (acces la rapoartele de realizare a proiectelor,
dezvoltare de infrastructuri și reglementări pentru o tranziție graduală la ȘD).

8) Monitorizarea implementării ȘD (metodologie, indicatori, instrument
informatic, mecanism de raportare și de analiză a progresului, care ar
permite să corectăm acțiunile de politică și să beneficiem la maximum).
Știința Deschisă - 2022

Vă mulțumesc pentru atenție!
Email: gheorghe.cuciureanu@idsi.md
Web: https://cuciureanul.wordpress.com/
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