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Paradigmele cercetării științifice

I. Acum mii de ani - Știință experimentală
• Descrierea fenomenelor naturale

II. Ultimele câteva sute de ani - Știința
teoretică
• Legile Newton, ecuații Maxvell ...
III. Ultimele decenii - Știința computațională
• Simularea fenomenelor complexe
IV. Astăzi – Știința intensivă a datelor
• Cercetătorii copleșiți de seturi de date
o Date captate de instrumente
o Date generate prin simulare
o Date generate de rețelele de senzori
Sursa: Tony Hey. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. https://www.microsoft.com/enus/research/publication/fourth-paradigm-data-intensive-scientific-discovery/
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Sursa: Zhang, L, Downs, RR, Li, J, Wen, L and Li, C. 2021. A Review of Open Research Data Policies and
Practices in China. Data Science Journal, 20: 3, pp. 1–17. DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2021-003
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Sursă: Open Access. http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/openaccess_en.htm.

OECD: Scopuri și obiectivele specifice
privind datele științifice
•

O cultură a deschiderii și partajării datelor de cercetare

•

Stimularea schimbului de bune practici privind accesul la date

•

Conștientizarea costurilor și beneficiilor accesului la datele de
cercetare

•

Reglementări și practici privind accesul și partajarea datelor în
politicile și programele naționale de cercetare

•

Principii operaționale comune privind accesul la datele de
cercetare

•

Recomandări de îmbunătățire a mediului internațional de
cercetare și partajare a datelor

https://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf

Viziunea Comisiei Europene privind datele de
cercetare
• Date de cercetare deschise ca opțiune standard în H2020
• Plan de acțiuni privind interoperabilitatea datelor științifice
• Încurajarea schimbului de date. Stimulente și educație pentru cercetători și
business privind schimbul de date
• Cooperare la nivel mondial. Condiții de concurență echitabilă în schimbul
de date și cercetarea bazată pe date
• Foaie de parcurs pentru mecanismele de guvernanță și de finanțare pentru
EOSC
• Orizont 2020: consolidarea și federarea de infrastructuri și cloud-uri de
cercetare, servicii bazate pe cloud pentru Știința Deschisă
• Conectarea infrastructurilor europene și naționale de cercetare la EOSC

• Extinderea Cloud-ului European al Științei Deschise

Cerințe cheie privind datele deschise și cercetarea
reproductibilă

Congresul Mondial de Statistică a formulat cerințe cheie privind
datele deschise și cercetarea reproductibilă (2013):

•

Infrastructuri adecvate pentru datele din cercetare

•

O cultură colaborativă și deschisă pentru date

•

Experți cu abilități necesare

Sursa: https://2013.isiproceedings.org/Files/IPS108-P1-S.pdf

Datele științifice în țările în curs de dezvoltare
• Entuziasm privind potențialul datelor deschise
• Impact nesemnificativ, deseori, aspirational, chiar speculativ
• Lipsă de profesioniști în managementul datelor de cercetare
• Lipsa de cunoștințe și abilități
• Proiecte mici, de regulă, deconectate de alte proiecte,
• Finanțare cheltuită ineficient, fapt ce afectează sustenabilitatea
proiectelor
• Inițiative izolate
• Angajament limitat din partea factorilor de decizie
• O înțelegere insuficientă a rolului infrastructurilor necesare pentru
știința deschisă și managementul datelor de cercetare
• Date și informații valoroase transferate către proiecte internaționale, cu
puțină atenție privind drepturile de proprietate intelectuală

Forurilor internaționale privind datele științifice în
țările în curs de dezvoltare

• Declarația de la Salvador privind accesul deschis:
Perspectiva lumii în curs de dezvoltare, 2005;
• Notă consultativă a Consiliului Internațional pentru Știință
„Partajarea datelor științifice, cu accent pe țările în curs de
dezvoltare”, 2011;
• Principii ale partajării de date în țările în curs de dezvoltare.
(CODATA. Principiile Nairobi privind partajarea datelor), 2014 ;
• Declarația de la Beijing privind datele de cercetare, 2019.

Documente ale forurilor internaționale privind datele
științifice în țările în curs de dezvoltare
• ”accesul deschis trebuie să faciliteze participarea activă a țărilor în
curs de dezvoltare la schimbul mondial de informații științifice”
(Declarația de la Salvador)

• ”oamenii de știință și alți utilizatori din țările în curs de dezvoltare
[trebuie] să poată să le acceseze și să-și partajeze propriile date”
(Consiliul Internațional pentru Știință)

• ”datele trebuie să fie deschise și nerestricționate, ușor de găsit și de
accesat pentru a asigura într-o măsură cât mai mare bunăstarea
publică a utilizatorilor din țările în curs de dezvoltare”
(Principiile de la Nairobi)

• ”există oportunități ca, prin acțiuni hotărâte, [țările în curs de
dezvoltare] să profite de evoluțiile tehnologice pentru a dezvolta
cercetarea și de a nu admite creșterea decalajul în producția
științifică”
(Declarația de la Beijing)

Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare
(C&D), exprimate ca procent din PIB.
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Sursa datelor: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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Politici instituționale în Republica Moldova privind
accesul deschis la informație științifică
Politica privind accesul deschis

Data adoptării

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion
Creangă”
Universitatea Tehnică din Moldova.

Instituția

Politica instituțională a Universității Pedagogice de Stat
“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informație.
Politica instituțională privind accesul deschis la informație

31.10.13

Universitatea Liber Internațională din
Moldova.
Institutul Național de Cercetări
Economice
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din
Bălți
Academia de Studii Economice din
Moldova
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Politica instituțională a accesului deschis

16.04.14

Politica instituțională privind accesul deschis la informație

27.09.17

Politica USARB privind accesul deschis la informație

16.09.15

Politica instituțională a ASEM privind accesul deschis

24.12.12

Politica Universității Agrare de Stat din Moldova privind
Accesul Deschis
Politica instituțională a Academiei de Administrare
Publică privind Accesul Deschis la Informație
Politica Universității de Stat de Medicina și Farmaceutică
”Nicolae Testemitanu” privind accesul deschis

27.11.15

Academia de Administrare Publică din
Moldova
Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu” din
Republica Moldova
Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Politica accesului deschis a Academiei de Muzică, Teatru
Plastice
și Arte Plastice
Biblioteca Națională a Republicii Moldova Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind
accesul deschis

Sursa datelor: http://roarmap.eprints.org/view/country/498.html

26.01.16

12.12.17
23.09.21

27.09.17
06.02.19

Declarația
privind Știința Deschisă în Republica Moldova
”O mai bună înțelegere a beneficiilor științei deschise și a
necesității de a elabora politici cuprinzătoare care să abordeze
provocările de deschidere pe parcursul întregului ciclu de cercetare
științifică”:
•

Eliminarea barierelor în implementarea Științei Deschise,

•

Implementarea publicării în Acces Deschis,

•

Consolidarea competenței și încrederii în practica Datelor
Deschise,

•

Asigurarea integrității cercetării,

•

Dezvoltarea e-Infrastructurilor Deschise,

•

Implementarea științei participative

Sursa datelor: https://idsi.md/files/file/Declaratia_privind_Stiinta_Deschisa_in_Republica_Moldova.pdf

Concepție e-Infrastructurii de date științifice din
Republica Moldova e-IDSM
Proiectul de cercetare „Elaborarea cadrului conceptual și
metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din
Republica Moldova” (18.50.07.10A/PS) (https://idsi.md/md/e-idsm)
• Recomandări la Modelul de politică instituțională privind
managementul datelor de cercetare;

• Recomandări la Planul de management al datelor CDI;
• Recomandări privind transpunerea principiilor FAIR în cadrul eInfrastructurii datelor de cercetare e-IDSM
• Recomandări privind Seturile și Serviciile de Date din sfera CDI
• Recomandări privind rolul și responsabilitățile părților
participante la dezvoltarea e-Infrastructurii de date în sfera
cercetării, dezvoltării și inovării.

Infrastructura de date geospațiale
Alinierea RM la prevederile Directivei 2007/2/CE privind necesitatea unei
infrastructuri unice europene pentru informații geospațiale (INSPIRE)
•

Legea cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale (2016)

•

Geoportalul de date spațiale

•

Regulamentul cu privire la normele de creare și actualizare a
metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale

•

Responsabilitățile entităților publice privind seturile de date spaţiale (HG)

•

Regulament cu privire la normele de partajare a seturilor de date
spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți

•

Regulament cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile
tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de
date spațiale, precum și termenul de implementare

Concluzii
•

Inițiativele de acces deschis la datele cercetărilor necesită eforturi
susținute în dezvoltarea și implementarea de politici și reglementări

•

În condiții de resurse limitate, lipsă de experiență și de infrastructură să
fie identificate soluții care să permită buna organizare, managementul,
partajarea și reutilizarea eficientă a datelor științifice

•

Dat fiind potențialul modest, politicile de date științifice trebuie să asigure
concentrarea eforturilor pe acțiuni prioritare, cu impact major

•

Prioritar este instituirea și asigurarea calității și fiabilității infrastructurilor
de date în instituții, pe domenii de cercetare, în plan național

•

Infrastructura națională de date de cercetare trebuie să aibă la bază
orientări, principii și recomandări adoptate de comunitatea științifică la
nivel european și internațional: Orizont 2020, Consiliului European
pentru Cercetare (ERC), principii și recomandări OECD, principiile FAIR,
standarde internaționale ș.a.

•

Politicile trebuie să aducă valoare adăugată cercetării creând condiții
care să asigure sustenabilitatea, calitatea, interoperabilitatea și buna
utilizare a datelor de cercetare

Mulțumesc!
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