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Studii privind atitudinea cercetătorilor din RM 
referitoare la datele de cercetare

 Studiul „Atitudinea cercetătorilor din domeniul agriculturii din Republica Moldova privind
utilizarea și partajarea datelor de cercetare” (2022), Universitatea Tehnică a Moldovei

 Studiul „Percepția cercetătorilor din domeniul medical din Republica Moldova privind
datele de cercetare (2022), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 Studiul „Atitudini față de Știința Deschisă”, desfășurat în cadrul proiectului 21.70105.40ȘD
„Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și
aplicativ” (2021)

 Studiul privind cartografierea ecosistemului de date științifice din Republica Moldova
(2018), Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

 Studiul cu privire la inventarierea conținutului științific digital existent și evaluarea
necesităților de transpunere a conținutului științific național în format digital (2016),
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale



Studiul „Atitudinea bibliotecarilor privind furnizarea serviciilor de 
management al datelor de cercetare”

Scopul studiului: cercetarea opiniilor și atitudinilor bibliotecarilor

privind furnizarea serviciilor de management al datelor de cercetare în

bibliotecile academice din Republica Moldova, precum și rolul bibliotecii

în susținerea cercetătorilor în procesul de gestionare a datelor,

capacitatea și disponibilitatea bibliotecarilor de a oferi servicii de

management al datelor.

Perioada de desfășurare a sondajului: martie - iunie 2022

Numărul de respondenți: 93 de bibliotecari 
din 10 biblioteci universitare din Republica Moldova



Respondenți
Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova

Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu" 

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova 

Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din 
Moldova

Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității Tehnice a Moldovei 

Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă"  

Biblioteca Tehnico-Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 

TOTAL

14

13

13

13

12

10

6

6

5

1

93



În ce măsură sunteți familiarizat(ă) 
cu conceptul de management al datelor de cercetare?

3,17%

46,03%
42,86%

0,00%

7,94%

În foarte mare
măsură

În mare măsură În mică măsură Total
nefamiliarizat(ă)

Nu știu / Nu pot 
aprecia

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Definirea conceptului de management al datelor de 
cercetare de către bibliotecari

MDC

crearea datelor de cercetare - tipuri,
instrumente, proceduri, softuri și
formate, licențe și parteneriate;
documentarea - colectarea tuturor
informațiilor, crearea metadatelor,
utilizarea de standarde; accesul și
folosirea datelor de cercetare; stocarea
și crearea unor copii de rezervă;
selectarea datelor (ce se păstrează și la
ce se renunță); conservarea datelor.

MDC

cuprinde o serie de activităţi şi procese 
asociate ciclului de viaţă al datelor: 
proiectarea şi crearea de date, 
organizarea, stocarea, securitatea, 
conservarea, accesarea, utilizarea, 
partajarea şi reutilizarea.

MDC

înseamnă toate procesele necesare pentru 
a gestiona toate activitătile pe toată 
durata ciclului de cercetare.  Acesta constă 
în: planificarea, colectarea, descrierea, 
păstrarea, integrarea și analiza datelor de 
cercetare.

MDC

se preocupă de organizarea datelor
de la începutul ciclului de cercetare
până la arhivarea rezultatelor și
publicarea acestora.



87,30%

17,46%
7,94%

65,08%

0,00%

Departamentul 
Știință

Centrul Tehnologii 
Informaționale

Facultățile Biblioteca Alte subdiviziun 
(vă rugăm să 
specificați)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Care din structurile universitare ar trebui să coordoneze și
să fie lider în prestarea serviciilor privind datele de 

cercetare?



Biblioteca Dvs. oferă servicii de management privind
datele de cercetare?

74,60%

17,46%

7,94%

Da Nu Nu știu



Biblioteca colaborează cu alte structuri din cadrul universității
pentru a oferi servicii de date de cercetare?

74,60%

23,81%

1,59%

Da Nu, dar planifică Nu și nu planifică

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

• Departamentul Știință și Inovare

• Secția Investigații Științifice

• Școala Doctorală

• Facultățile, catedrele 
universitare

• Serviciul/Centrul Tehnologii 
Informaționale

• Departamentul Managementul 
Calității



Biblioteca colaborează cu structuri din afara universității
pentru a oferi servicii de date de cercetare?

• Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale (IDSI)

• Instrumentul Bibliometric
Național

• Biblioteci universitare

• Instituții de cercetări științifice

• Agenția de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală (AGEPI)

• Experți în domeniu

63,49%

30,16%

6,35%

Da Nu, dar planifică Nu și nu planifică

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%



Cine credeți că ar trebui să se ocupe / se ocupă în biblioteca dvs. de 
managementul datelor de cercetare?

6,35%

31,75%

23,81%

14,29%
15,87%

22,22%

3,17%

Bibliotecarii de
facultate (pe

subiecte)

Bibliotecarii de
date

Specialiști 
angajați special 
pentru a sprijini 
serviciile privind 

datele de 
cercetare

Un comitet /
echipă

Un
departament /

unitate

O combinație a 
celor de mai sus

Altcineva 
(indicați

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

- Specialiști din Departamentul 

Știință

- Bibliografi

- Vice-directorul pentru 

activitatea științifică a instituției



77,78%

22,22%

Da Nu

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Dvs. ați dori, în calitate de 
bibliotecar, să furnizați servicii

de management al datelor de 
cercetare?

13,46%

40,38%

1,92%

40,38%

3,85%

Foarte
mult

Destul de
mult

Puțin Într-o
anumită
măsură

Indecis /
Nu ştiu

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Dacă da, în ce măsură sunteţi
interesaţi să contribuiţi la 
managementul datelor de 

cercetare?



55,56%

3,70%

25,93%

0,00%

7,41% 7,41%

Nu am 
cunoștințele, 

abilitățile 
necesare

Nu cred că este
un serviciu de

bibliotecă

Va fi o activitate
în plus

Este o abatere de 
la misiunea și 

funcțiile 
bibliotecii

Această activitate
nu prezintă

interes pentru
mine

Alte motive 
(indicați)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Motivele pentru care bibliotecarii nu ar dori să furnizeze servicii de 
management al datelor de cercetare



4,24

3,15

3,59

3,45

4,35

4,25

Interes profesional

Este o funcție a bibliotecarului de facultate/pe subiecte

Ca parte a unui proiect științific

Motivare materială

A face față provocărilor și tendințelor actuale

Bibliotecarii pot fi gestionari ai diverselor tipuri de 
informații, inclusiv și a seturilor de date

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Care ar fi motivațiile pentru implicarea dvs. în furnizarea serviciilor de 
management al datelor de cercetare?

[Indicați pe o scală de la 1 la 5, unde 1 – cel mai mic, 5 – cel mai mare]



Weighted Average

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

De ce ar trebui biblioteca să furnizeze
servicii de management al datelor de cercetare?

[Indicați pe o scală de la 1 la 5, unde 1 – cel mai mic, 5 – cel mai mare]

Pentru a fi un suport real al cercetătorilor în procesul de gestionare a datelor de cercetare

De a fi în trend cu bibliotecile de peste hotare

De a adăuga plus valoare bibliotecii

Creșterea imaginii bibliotecarului și succesului său în cariera profesională

Diversificarea și extinderea ofertei de servicii

Pentru a demonstra utilitatea și importanța bibliotecii pentru comunitatea științifică



68,25%

26,98%
31,75%

11,11%

Remunerarea personalului
existent

Angajarea suplimentară a
personalului

Angajarea personalului
special pentru a sprijini

serviciile privind datele de
cercetare

Nu sunt necesare schimbări

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Dacă biblioteca Dvs. este implicată sau ar fi implicată în serviciile
privind datele de cercetare, cum ar trebuie dezvoltată capacitatea

personalului pentru prestarea acestor servicii?



52,38%

42,86%

0,00%
1,59%

3,17%

Foarte importantă Importantă Puţin importantă Nu este importantă Nu ştiu

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Cât de importantă este pentru Dvs. dezvoltarea competențelor și
abilităților în domeniul managementului datelor de cercetare?



84,13%

93,65%

68,25% 68,25%

87,30%

63,49%

46,03%

1,59%

Competențe 
tehnice și TIC (de 

ex., stocarea 
datelor, 

infrastructură, 
arhitectură etc.).

Competențe 
informaționale (de 

ex., căutarea, 
documentarea, 

descrierea datelor 
etc.)

Competențe 
pedagogice (de ex., 

organizarea 
activităților de 

instruire, 
consultații, 
elaborarea 
tutorialelor, 

ghidurilor etc.)

Cunoștințe juridice 
(de ex., proprietate 
intelectuală, etică, 

acordarea de 
licențe etc.)

Cunoștințe privind 
metodele de 

cercetare (de ex, 
analiza datelor, 

vizualizarea 
datelor)

Cunoștințe privind 
ciclul de viață al 

cercetării

Cunoștințe 
disciplinare

Altele (specificați)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Ce cunoștințe și competențe considerați că trebuie să posede un 
bibliotecar de date?

Relații
personale
/interpersonale
: colaborare, 
relații cu 
publicul,
leadership



Domenii specifice ce trebuie dezvoltate pentru a oferi servicii de 
management al datelor de cercetare

Noțiunea privind datele de cercetare. Tipurile de date 73,02% 46

Ciclul de viață al datelor de cercetare 58,73% 37

Politici și strategii în domeniul datelor de cercetare 74,60% 47

Descrierea și documentarea datelor 58,73% 37

Dezvoltarea depozitelor de date, descrierea și arhivarea datelor 73,02% 46

Citarea datelor de cercetare 69,84% 44

Căutarea datelor 66,67% 42

Arhivarea, depozitarea, stocarea, prezervarea datelor 77,78% 49

Aspectele etice și legale, acordarea de licențe, proprietatea intelectuală 
și dreptul de autor asupra datelor de cercetare 69,84% 44

Recomandări de elaborare a unui plan de management al datelor de 
cercetare 61,90% 39

Instrumente de creare a unui plan de management al datelor 60,32% 38

Măsurarea impactului utilizării datelor 61,90% 39

Altele (indicați) 0,00% 0



88,89%

66,67% 68,25%
63,49% 65,08%

1,59%

Instruirea formală a 
personalului 

organizată de instituții 
autorizate/acreditate 

(cursuri etc.)

Instruirea non-formală 
a personalului, 

realizată de bibliotecă 
(ateliere, seminare, 

prezentări, lecții 
practice etc.)

Participarea angajaților 
bibliotecii la acțiuni de 
instruire non-formală, 

organizate de alte 
biblioteci sau centre 

de formare

Participarea angajaților 
bibliotecii la conferințe 

sau mese rotunde

Tutoriale online Altele (vă rugăm să 
specificați)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Modalități de dezvoltare a competențelor personalului
privind serviciile de management al datelor preferați



87,30%

0,00%

12,70%

Da Nu Nu știu

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Cum considerați, ar trebui finanțate serviciile de management al 
datelor de cercetare?



Probleme

 insuficiență de personal și timp

 lipsa personalului calificat în domeniul

respectiv

 lipsa formatorilor capabibli să

instruiască personalul bibliotecii

 motivație scăzută

 remunerare neadecvată a muncii



Recomandări

 Dezvoltarea competențelor 
bibliotecarilor în domeniul 
managementului datelor

Formarea formatorilor

 Finanțarea furnizării 
activităților/serviciilor de management al 
datelor  





Concluzii

 Peste 90% dintre respondenți cunosc despre managementul datelor de cercetare, iar circa 80%

sunt de acord să furnizeze servicii de management al datelor de cercetare.

 Biblioteca academică ar fi cea mai oportună şi relevantă în coordonarea managementului datelor

de cercetare, însă va fi nevoie de multe eforturi, de instruire la nivel înalt a bibliotecarilor ce vor fi

implicați, de infrastructură adecvată și susținere din partea ministerelor de resort, administrației

universităților etc.

 Pentru a oferi servicii de management al datelor de cercetare bibliotecile universitarea au nevoie

de resurse umane instruite, interesate sa presteze aceste servicii, care ar da dovadă de curiozitate

intelectuală, creativitate, adaptare rapidă la schimbările organizaționale etc.

 Biblioteca academică trebuie să fie în centrul activității de management al datelor de cercetare, să

fie unul din actorii principali în managementul datelor de cercetare, dar și parteneri activi cu alte

structuri naționale și instituționale.



v.lupu@uasm.md

mailto:v.lupu@uasm.md

