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De ce la UTM?





Materialul factual înregistrat în
mod obișnuit acceptat de
comunitatea științifică ca fiind
necesar pentru a valida
rezultatele cercetării. 

(University of Edinburgh)

Ce sunt datele de cercetare?

https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/data-management


Informații colectate,
observate sau create cu
scopul de a analiza, produce și
demonstra rezultatele unei
cercetări originale. 

(U.S. Office of Management &
Budget)

Ce sunt datele de cercetare?

https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/data-management


Materiale generate sau
colectate în cursul efectuării
cercetării.

(National Endowment for the
Humanities)

Ce sunt datele de cercetare?

https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/data-management


Tipuri de
date de

cercetare



Măsurători
instrumentale  

Temperatura Vibrația

SunetulGreutatea



Observații
experimentale 

Reacții chimice
Fenomene fizice

MicrobiotaComportament



Fotografii,
imagini, schițe,

video, audio



Documente
text, foi de

calcul, baze de
date 



Date
cantitative
(rezultatele

unor sondaje)



Modele și
software de

simulare,
algoritmi,
scripturi



Diapozitive



Artefacte,
probe, analize,

exemplare



Metodologii,
procedee,

fluxuri de lucru



Secvențe
genetice și de

proteine



Analizele preliminiare1

Lucrările științifice aflate în lucru2

Recenziile anonime4

Planurile viitoarelor cercetări3

Comunicarea cu colegii5

Datele
care nu
trebuie
partajate



Secrete sau informații
comerciale, documente
confidențiale sau informații
protejate prin lege

6

Date cu caracter personal și
informația medicală, dezvăluirea
cărora încalcă confidențialitatea
personală

7

Software care necesită o
licență specială pentru
partajare

8

Datele
care nu
trebuie
partajate



Ce este managmentul datelor de ceretare?

MDC înseamnă toate
procesele necesare pentru

a gestiona toate 
 activitățile pe toată

durata ciclului de viață a
proiectului de cercetare și

arhivarea rezultatelor
după finalizarea lui.



De ce e nevoie de managementul
datelor de cercetare? 



Managementul datelor de cercetare 

Economisește
timpul



Mărește
eficiența

Managementul datelor de cercetare 



Păstrează și
protejează datele

Managementul datelor de cercetare 



Asigură
transparență,
integritate și
credibilitate 
în cercetare  

Managementul datelor de cercetare 



Este cerință
obligatorie a

finanțatorilor  

Managementul datelor de cercetare 



Roluri și responsabilități1

Tipuri de date2

Acces, partajare, privațiune4

Formatul datelor și metadatelor3

Politici de reutilizare și
redistribuție

5

Planul de
Management al
Datelor (PMD)

Costuri7

Stocarea și prezervarea datelor6



Roluri și responsabilități1.

Cine e
responsabil
pentru
păstrarea
datelor în
timp?

04

Cine va  realiza 
 PMD?
Care e procesul
de transfer a
responsabilității?

03

Cine va
monitoriza
respectarea
PMD?

02

Ce personal,
roluri și
responsabilități
avem în proiect?

01



2. Tipuri de date

Care este sursa
datelor externe?
Care este relația
dintre datele
colectate și
externe?

04

Care este
procesul de
creare sau
colectare a
datelor?

03

Ce tipuri de
date veți crea
sau colecta?

02

Ce fel de date
veți genera?
Estimați
cantitatea și
conținutul.

01



3. Formatul datelor și metadatelor

Ce set de
convenții veți
utiliza pentru
fișiere și mape?
Cum va fi
gestionată
versionarea
fișierilor?

04

Ce standard de
metadate veți
utiliza și de ce?

03

Descrieți
maximum de
metadate.

02

Ce formate de
fișiere veți folosi?
De ce le veți
folosi?

01



4. Acces, partajare, privațiune

04

Care este
procesul de
obținere a
accesului la
date?

03

Când veți face
datele
disponbilie?

02

Ce date vor fi
partajate?
De ce resurse
veți avea
nevoie?

01

Veți folosi un
repozitoriu?
Cum vor fi
disponiblie
datele?



08

Care sunt
utilizările
preconizate sau
previzibile?

07

Cum setul de
date va fi
protejat prin
drepturi de
autor?

06

Ce probleme
etice și de
confidențialitate
legate de
partajarea
datelor există?

05

Ce motive
există pentru a
nu partaja sau
reutiliza datele?

4. Acces, partajare, privațiune



5. Politici de reutilizare și redistribuție

De ce unele
seturi de date nu
pot fi partajate?

03

Cine ar putea fi
interesat de
setul de date?

02

Ce restricții de
permisiune
asupra datelor
vor fi impuse?

01



6. Stocarea și prezervarea datelor

Care sunt
procedurile de
stocare pe
termen lung a
datelor?

03

Care este
strategia pe
termen lung de
stocare a
datelor?

02

Cât timp vor fi
sau trebuie
păstrate datele?

01



Includeți costurile
aferente
managementului
datelor.

03

Includeți venitul
preconizat din
datele de
licențiere.

02

Includeți
costurile legate
de gesionarea
datelor.

01

7. Costuri



Concluzii

Orice domeniu de cercetare generează sau
reutilizează date de cercetare.
Nu toate datele de cercetare trebuie și pot fi
partajate.
Managementul datelor de cercetare este util și
necesar.
Cel puțin 7 elemente de bază sunt recomandate
de a fi incluse în Planul de Management al Datelor:
 Roluri și responsabilități
 Tipuri de date
 Formatul datelor și metadatelor
 Acces, partajare, privațiune
 Politici de reutilizare și redistribuție
 Stocarea și prezervarea datelor
 Costuri

1.

2.

3.

4.



Va mulțumesc pentru atenție


