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proiectMoldova Digitală 2020  
dezvoltarea conjugată  

pe coordonatele a trei dimensiuni: 

• Infrastructură și acces - Îmbunătățirea conectivității și 
accesului  la rețea; 

• Capacități și utilizare - Consolidarea alfabetizării și 
competenţelor digitale pentru a permite inovarea și a 

stimula utilizarea –parteneriatul business-universităţi, PPP;  

• Conținut digital - Promovarea generării conținutului și 
serviciilor digitale. – comunitatea ştiinţifică, e-Gov, PPP 



Date științifice: 

 accesul liber la rezultatele activității de cercetare va stimula capacitatea de inovare 

a Europei 

• În cadrul programului UE Orizont 2020”, Comisia va generaliza posibilitatea de a avea 

acces liber la publicațiile științifice. Începând din 2014, toate articolele realizate cu 

finanțare prin programul Orizont 2020 vor trebui să fie făcute accesibile:  

• fie imediat, de către editor, care le va pune la dispoziție online (așa-numitul acces 

liber de tip „Gold”); costurile de publicare anticipate pot fi eligibile pentru rambursare de 

către Comisia Europeană, sau 

• fie de către cercetători, în cel mult șase luni după publicare (12 luni pentru articole 

în domeniul științelor sociale și umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber 

(acces liber de tip „Green”). 

 

• Comisia recomandă, de asemenea, statelor membre să adopte o abordare similară cu 

privire la rezultatele activității de cercetare finanțate în cadrul programelor lor interne. 

Obiectivul este ca, până în 2016, 60% din articolele de cercetare finanțate din 

fonduri publice europene să fie disponibile în regim de acces liber.  
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Traficul de date în reţeaua ACADEMICA 
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Instrument Bibliometric Naţional 
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Spaţiul  informaţional al 

evaluării cercetării ştiinţifice 

în R.Moldova  



Arhitectura platformei de interoperabilitate în sfera CDI  

(elaborat în baza CERIF şi  a Cadrului de Interoperabilitate) 



Relaţiile dintre domeniile de Infor-, Biblio-, Sciento-, Webo- şi Cibermetrie  
Björneborn L., Ingwersen P. Towards a basic framework for webometrics. In: Journal of American Society for Information Science and Technology, 

2004, 55(14), p. 1216–1227 



Bibliometria clasică vs. Noua Bibliometrie (Webometrie + Altmetrie)  

http://www.pensierocritico.eu/webometria.html   

http://www.pensierocritico.eu/webometria.html


Elementele bibliografice  

ale articolelor ştiinţifice 

Denumirea elementelor 

1 Autorul (nume, prenume)  

2 Afilierea/Instituţia autorului  

3 Denumirea/Titlul articolului 

4 Denumirea revistei (anul, numărul, paginile articolului) 

5 Domeniul, subdomeniul ştiinţific 

6 Proiectul 

7 Rezumat/Abstract 

8 Textul integral al articolului (*.pdf) 

9 Cuvinte-cheie 

10 Referinţe bibliografice 

11 URL 

12 DOI 



Recomandare 
1. Elaborarea politicii (declaratiei) Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei referitoare la accesul liber la resursele de 

informaţii ştiinţifico-tehnologice elaborate prin 

finanţare de la bugetul de stat 

2. Actualizarea continuă a site-urilor organizaţiilor, 

bibliotecilor, revistelor ştiinţifice, proiectelor, paginii 

cercetătorilor etc. 

 

Beneficii: 

• Generarea de conţinut ştiinţific în format digital 

• Micşorarea timpului între crearea de noi cunoştinţe şi 

utilizarea, implementarea în viaţă 

• Creşterea vizibilităţii şi încrederii cetăţenilor şi 

Guvernului în comunitatea ştiinţifică 



Locul şi rolul IBN în sistemul PŞRM  



Numărul publicaţiilor cercetătorilor din R.Moldova înregistrate în BD Scopus (1960-

2011) 



15 
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MANTIS – sistem informatic de management al proiectelor 

 

TWIKI – sistem informatic pentru managementul cunoştinţelor 

Site oficial: www.idsi.md – platformă de diseminare a rezultatelor  

 

Graficul creşterii numărului de vizitatori online ai IDSI 



Instrumentul Bibliometric Naţional 

www.ibn.idsi.md  



 

Vă mulţumesc  

pentru atenţie! 

Igor Cojocaru 
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