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Știința
deschisă

disponibilitatea
tehnologiilor
digitale tot mai
performante

cererea tot
globalizarea mai mare
din partea
comunității
societății
științifice
privind
abordarea
provocărilor
societale

creșterea
exponențială
a volumului
de date

Știința Deschisă reprezintă pentru știință ceea ce Web 2.0 a reprezentat
pentru tranzacțiile sociale și economice: permite utilizatorilor finali să devină
producători de idei, relații și servicii și, în acest sens să faciliteze noi modele de
lucru, noi relații sociale și o nouă modalitate de realizare a cercetărilor
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1.2 trln lire

cheltuieli anuale pentru cercetare

150 mlrd lire cheltuieli anuale prin universități
2 mln lire

creștere în fiecare an

50%

publicații care nu au fost niciodată citite

90%

publicații care nu au fost niciodată citate
Sursa: Accelerating Research Impact, www.growkudos.com

Știința deschisă – definiții
Știința deschisă este
• modalitate de realizare, diseminare, implementare și transformare a cercetărilor științifice
prin instrumente digitale, rețele și mass-media (definiția Comisiei Europene,
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-science)

•efort realizat de cercetători, guverne, agenții de finanțare a cercetării sau comunitatea
științifică pentru a face rezultatele primare ale cercetărilor finanțate din fonduri
publice [...] accesibile publicului larg în format digital, fără restricții sau cu restricții minime,
ca modalitate de accelerare a cercetării; aceste eforturi urmăresc creșterea transparenței
și colaborării, cât și promovarea inovării (definiția OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en)
Componentele Științei Deschise
 Conținut științific deschis provenind din sectorul public de cercetare
 E-Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată
 O Cultură Științifică Deschisă – în principal prin adaptarea sistemelor de evaluare şi
recompensare la obiectivele SD
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Școlile de gândire în Știința Deschisă
Școală de
gândire

Democratică

Pragmatică

Infrastructură

Ipoteza principală

Grupuri
implicate

Scopul principal

Instrumente și metode

Acces Deschis, Drepturi
Accesul la cunoștințe
de proprietate intelectuală,
este distribuit inegal
Date deschise,
Cod deschis
Crearea de cunoștințe ar
Înțelepciunea mulțimilor,
Deschiderea
fi mai eficientă, dacă
Efecte de rețea,
Oameni de știință procesului de creare a
cercetătorii ar lucra
Date deschise,
cunoștințelor
împreună
Cod deschis
Crearea platformelor,
Eficiența cercetărilor
Oameni de
instrumentelor și
Platforme și instrumente
depinde de instrumentele știință, furnizori serviciilor disponibile în
colaborative
și aplicațiile disponibile
de platformă
mod deschis
cercetătorilor
Oameni de
Cunoștințele să fie
știință, politicieni, disponibile tuturor în
cetățeni
mod gratuit

Publică

Știința trebuie să fie
Oameni de
accesibilă pentru publicul
știință, cetățeni
larg

Știință accesibilă
pentru toți cetățenii

Știința cetățeanului,
PR în domeniul științei,
Blogging științific

Măsurători

Actualmente contribuțiile
științifice necesită
Oameni de
măsurători alternative ale știință, politicieni
impactului

Dezvoltarea unui
Altmetrie, Scientometrie
sistem metric alternativ
Peer review, Citări,
pentru impactul
Factori de impact
științific
Sursa: Știința Deschisă în RM, 2018
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Știința deschisă – concepte de bază
Acces
deschis

Educație
deschisă

Altmetrie

Date
științifice
deschise

ȘTIINȚA
DESCHISĂ

Știința
cetățenilor

Metodologie
deschisă

Evaluare
deschisă

Sursă
deshisă
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Conceptele Științei Deschise
Concept

Definiție

Acces
deschis

strategiile și politicile adoptate de guverne, organisme de
finanțare a cercetărilor și instituții pentru a promova
accesul liber la articolele recenzate, culegerile
conferințelor, monografii și literatură gri (de ex., rapoarte,
documente de lucru, standarde tehnice, teze, documente
de politici, publicații guvernamentale etc.).

Procesul de asigurare a accesului liber la datele produse
în cadrul cercetărilor științifice, fără restricții din punct de
Date
vedere al reutilizării sau redistribuirii seturilor de date.
științifice
Datele pot fi reprezentate în formă cantitativă (statistici),
deschise
calitativă (note de teren, transcrieri ale interviurilor) sau
digitală (imagine, video).
Partajarea metodologiilor care au fost dezvoltate sau
aplicate în cercetare și care sunt necesare pentru a replica
Metodologie
și atinge aceleași rezultate de cercetare. În unele proiecte
deschisă
de cercetare științifică din domeniul științelor vieții, notițele
de laborator sunt deja partajate online în timp real.
Accesul gratuit online la educație. Tot mai multe
Educație
universități și organizații oferă acum acces gratuit online la
deschisă
cursurile și resursele sale educaționale (de ex., manuale,
materiale de predare).

Exemple
Politica CE privind
Accesul Deschis
Politica de Acces
Deschis al Consiliului de
finanțare al
învățământului superior
din Marea Britanie
Acțiune pilot privind
Datele științifice deschise
ale CE
Proiectul RECODE
Open Notebook Science
Network
OpenWetWare
IPython Notebook

Coursera
MOOC
FutureLearn
OER Commons
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Conceptele Științei Deschise
Concept

Definiție

Exemple

Evaluare
deschisă

Open Scholar
Utilizarea unor metode deschise, precum adnotarea
Media Commons Press
deschisă și evaluarea colegială deschisă pentru a
Digital Pedagogy in the
comenta și/sau a evalua cercetările.
Humanities

Altmetrie

Utilizarea unor metode alternative pentru măsurarea
impactului cercetărilor. Aceste metode merg dincolo
de evaluarea colegială tradițională și indicatorii
bibliometrici bazați pe citări.

Mendeley
CiteULike
Social media: Twitter,
LinkedIn, Facebook

Implicarea cetățenilor în procesul de cercetare, prin
contribuție la procesele de colectare și analiză a Citizen science projects
Știința
datelor științifice. Aceasta include, de asemenea, National Geographic
cetățeanului
contribuția cetățenilor în activitățile de diseminare și Wikipedia
exploatare a rezultatelor cercetărilor.
Sursă
deschisă

Soluțiile software „puse la dispoziție sub o licență,
SourceForge
care
permite
oricui
utilizarea,
schimbarea,
GitHub
îmbunătățirea sau derivarea codului sursă existent,
OpenScience project
iar uneori chiar distribuirea software”.
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Știința deschisă - deschiderea procesului de cercetare
“publicarea cât mai rapid posibilă”
“schimbul de cunoștințe cât mai
devreme posibil”

Sursa: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf
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Analiză

Diseminare

Știința deschisă – un ecosistem nou

Sursa: https://innoscholcomm.silk.co/
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6 priorități ERA (European Research Area)
1) sisteme naționale de cercetare mai eficace,
2) optimizarea cooperării și a concurenței la nivel transnațional,
3) o piață a forței de muncă deschisă pentru cercetători,
4) egalitatea dintre sexe și integrarea aspectelor legate de
aceasta în cercetare,
5) optimizarea circulației cunoștințelor științifice, a accesului la
acestea și a transferului lor, inclusiv prin ERA digital.
6. Elaborarea și punerea în aplicare a unor abordări și acțiuni
strategice strategice pentru o cooperare internațională în
domeniul ȘT pe baza priorităților naționale ale statelor membre

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
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Inițiative majore la nivelul EU
 Știința Deschisă este una dintre 3 priorități strategice ale Comisiei Europene
începînd cu 2015 (cu suport puternic al statelor membre UE și Consiliului de
Competitivitate al UE)
 Concluziile Consiliului UE din 2016:
- Accentuarea importanței Științei Deschise
- Crearea Open Science Policy Platform și aprobarea Agendei Europene pentru
Știința Deschisă
- Înlăturarea barierelor și încurajarea stimulentelor
- Acces deschis la publicații științifice
- Reutilizarea optimă a datelor științifice
 “Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știință Deschisă” (4-6 aprilie 2016),
cu 2 ținte majore la nivel european pentru 2020:
- Acces Deschis deplin la toate publicațiile științifice
- o nouă abordare fundamentală privind reutilizarea optimă a datelor de
cercetare
+
acțiuni complementare:
- Noi sisteme de evaluare și recompensare
- Alinierea politicilor și schimbul de bune practici

Agenda UE pentru știința deschisă
Comisia Europeană a instituit:
Agenda Europeană pentru Știința Deschisă

1. Sisteme de recompensare

8 Grupuri de experți de nivel înalt
Open Science Policy Platform (Platforma de
politici pentru știința deschisă)

2. Altmetrie: măsurarea calității și impactului

3. Noi modele de publicare

6. Integritatea cercetării

ERAC SWG OSI - European Research Area
and Innovation Committee Standing Working
Group on Open Science and Innovation – Grup
de lucru permanent al ERA pentru Stiință și
Inovare Deschisă, instituit în 2016

7. Știința cetățenilor

- RM este membru al grupului de lucru

8. Educație deschisă și competențe

- Prin consultații cu toti membri, au fost
identificate prioritățile grupului:

4. Date deschise conforme principiilor FAIR
5. Open Science Cloud

Agenda este ancorată în Strategia UE privind
Piața digitală unică (Digital Single Market
strategy)

1.Date științifice deschise și infrastructuri
2.Acces deschis la publicații: modele, costuri și
metrii
3.Stimularea inovării deschise

FAIR – un set de principii directoare pentru a face datele
detectabile
accesibile
interoperabile
re-utilizabile

4.Evaluarea cercetării, stimulente și impact
5.Instruire și competențe în contextul Științei
Deschise
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European Open Science Cloud
Cloud european pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud –
EOSC) – ambiția UE din 2016 de a susține tranziția la știința deschisă și a
maximiza impactul științei bazate pe date
Premise importante: rentabil, sigur, cu respectare drepturilor de
proprietate intelectuală
Mediu virtual pentru toți cercetătorii europeni de stocare, administrare,
analiză și reutilizare a datelor
Federalizarea infrastructurilor de date existente și noi
Plus-valoare: scalabil, bazat pe date, interdisciplinar, date-cunoștințeinovare
European Open Science Cloud Summit (12 iunie 2017)
•Participarea reprezentanților de cel mai înalt nivel din UE
•Angajament pentru EOSC drept o platformă incluzivă și sustenabilă,
deschisă pentru sistemul de cercetare și inovare al Europe
•În prezent (pînă în noiembrie 2017) discuții active, cu contribuția ERAC
SWC OSI, privind dezvoltare modelelor de guvernanță a EOSC

Inițiative majore la nivelul EU
Activități, bune practici, lideri
 Open science and research roadmap 2014–2017, Finlanda
 National Plan Open Science, Danemarca (2017)
 Proiect “Facilitate Open Science training for European research”
https://www.fosteropenscience.eu/
 Proiect EGI Engage “Open Science Commons”, 2015

OpenAIRE https://www.openaire.eu - e-infrastructură pentru depozitarea și
accesul la articolele recenzate (peer-review) și seturile de date, obținute ca rezultat
al proiectelor finanțate de UE, în mod special prin Orizont 2020.

Acces Deschis – definiții
Accesul Deschis este accesul online, gratuit la conținutul științific, cu restricții
limitate privind drepturile de autor și de licențiere
În contextul cercetării-dezvoltării, AD la informații științifice se referă la 2 categorii
principale:
Calea Verde (Green Road) – autoarhivarea, plasarea publicațiilor electronice (atât a
lucrărilor editate, cât și a nonpublicațiilor) în arhivele electronice deschise (repozitorii
digitale), susținute de instituțiile de cercetare, învățământ și cultură; este gratuită atât
pentru autori, cât și pentru utilizatori.
Calea de Aur (Golden Road) - revistele electronice științifice cu acces deschis,
dezvoltă modele alternative de publicare a lucrărilor științifice, a revistelor științifice, a
materialelor conferințelor, cheltuielile pentru revistele electronice sunt constituite din
costul recenzării, pregătirea manuscrisului pentru plasarea pe server; pentru finanțare
sunt atrase investițiile organizațiilor, instituțiilor de cercetare și a universităților.

Cheltuieli pentru publicarea în acces deschis

Horizon 2020
UE PC7

Marea Britanie
Germania
Perioada 2005-2015
€ 9.627.537 pentru
7.417de articole

Costul total de
implementare a
politicii de acces
deschis în perioada
2013/14 a fost de cel
puțin £ 20 milioane

20% din
bugetul total al
FP7 a fost
prevăzut pentru
publicarea în
acces deschis

Taxa pentru
publicarea unui
articol în acces
deschis este în
mediu € 2.000
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Acțiuni de susținere a accesului deschis

Estonia

• Elaborarea platformei DataCite Estonia (Platforma
promovează standardele pentru citare și descriere a
datelor, ajută la stabilirea celor mai bune practici pentru
citare și gestionarea datelor de cercetare)
• € 250 000

Polonia

• Crearea Centrului datelor de cercetare care furnizează
infrastructura electronică pentru stocarea datelor deschise,
precum și facilități și expertiză pentru analiza datelor
• € 20 million pentru 2 ani

Marea
Britanie

• Susţinerea financiară a instituţiilor de învăţământ superior
pentru implementarea politicii de acces deschis
• 9,2 milioane £ pentru perioada 2013-2014
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AD servește intereselor multor grupe:
• Autorilor - de a răspândi în toată lumea publicațiile sale științifice
• Cititorilor - acces fără bariere la literatura de care ei au nevoie pentru cercetările lor proprii
• Profesorilor și studenților - condiții egale privind accesul la resurse și exclude necesitatea
pentru acordul de a reproduce și de a distribui conținutul
• Bibliotecilor - soluționează problema crizei prețurilor pentru revistele științifice
• Universităților - mărește vizibilitatea
• Revistelor și editorilor - face articolele lor mai vizibile, cu șanse mai mari de a fi descoperite,
regăsite și de a fi utile
• Agențiilor finanțatoare - mărește returnarea investițiilor lor în cercetare, făcând rezultatele
unei cercetări finanțate mai larg disponibile
• Guvernelor - promovează democrația prin diseminarea informației guvernamentale cât se
poate de rapid și de vast
• Cetățenilor - oferă acces la cercetările finanțate de banii publici

Cadrul normativ / legal din Republica Moldova
• Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova
• câteva articole ale acestui Cod prevăd garantarea accesului la informația științifică
• Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020
• noile cunoștințe pot apărea numai dacă există infrastructuri de cercetare de bună
calitate și accesibile
• cercetători pot avea acces la facilități științifice distribuite
• promovarea pe plan european a avantajelor și rezultatelor remarcabile obținute de
către echipele de cercetare din Republica Moldova
• facilitarea accesului la cunoștințele științifice
• Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”
• prevede elaborarea și implementarea Programului privind crearea, dezvoltarea și
valorificarea conținutului digital din Republica Moldova
• trebuie să fie create condiții și mecanisme stimulative pentru creatorii de conținut,
inclusiv prin utilizarea intensă a oportunităților oferite de datele deschise

INSĂ: La nivel național Accesul Deschis nu a devenit încă principiu
acceptat pentru accesul la cunoaștere

Necesitatea Ştiinţei Deschise pentru Republica
Moldova
1) Trecerea la Ştiinţa Deschisă este o politică oficială a Uniunii
Europene, iar Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a se integra
în Spaţiul European de Cercetare (ERA).
2) Conceptul Ştiinţe Deschise schimbă radical modul de a face cercetare,
iar lipsa de implementare a acestuia în Republica Moldova va face
ştiinţa autohtonă necompetitivă.
3) Legislaţia existentă a Republicii Moldova prevede anumite elemente
de Ştiinţă Deschisă care trebuie implementate (Strategia CD 2020,
Codul cu privire la știință și inovare, Strategia MD 2020).
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Noduri informaționale,
2007 (insituții de cercetare)
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Asigurarea calității accesului la e-Infrastructură
2008
2018
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Administrarea online a e-Infrastructurii ACADEMICA
peste 1600 calculatoare, peste 20 organizații
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Registre online în sfera CDI din RM

www.expert.idsi.md
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www.expert.idsi.md

PROIECTE
de cercetare-dezvoltare-inovare
finanțate din bani publici

www.indicator.idsi.md

Indicatori
ai sistemului de
cercetare-dezvoltareinovare
din Republica
Moldova

Transmisiuni online a evenimentelor științifice,
culturale și educaținale

Peste 100 evenimente
științifice, culturale și
educaționale
transmise online
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Cluster-ul ACADEM-OS
HP DL360 G9 64GB RAM
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Valoare

Maturitatea serviciilor electronice
Evolutie – noi e-servicii,
varietăți de tipuri de acces,
customizare
Transformare – portal unic

Tranzacție – personalizarea serviciilor,
integrare de date, proceduri complexe

Interacțiune – căutarea, interogarea BD, CRM
schimb de informații
Prezență – disponibilitatea informației pe site

După: Gartner, model for e-government evolution,
The Economic Impact of Interoperability, Microsoft, 2010

Complexitate
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Instrumentului Bibliometric Național, v.0.1

600 articole
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66 000 articole
Noiembrie 2018
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Caută ce se publică
în
Republica Moldova

ACCES

DESCHIS

Căutare avansată

ACCES

DESCHIS

Cea mai mare
bibliotecă
electronică cu Acces
Deschis
din Republica
Molodva

Statistica IBN, Google Analytics
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Common European Research Information Format

Research Contexts: Finance, Funding, Output, HR, Project-MM, Infrast ..

CERIF

Consolidarea e-Infrastructurii pentru Știința Deschisă din RM

Internațional

IDSI

Universități
www.misisq.usmf.md

Structuri noi: MECC, ANCD, ANACEC

BNRM, CNC
Catalog Partajat al bibliotecilor
www.sibimol.bnrm.md
www.primo.libuniv.md
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Instituții CD
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Oportunități și îmbunătățiri pe termen scurt
CITARE: conformarea Standardului SM ISO
690:2012 Informare şi documentare. Reguli
pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi
citarea resurselor de informare
Clasificare pe domenii: Atribuirea CZU (Clasificării
Zecimale Universale) pentru fiecare articol indexarea conform CZU în Bazele de Date
Identificare digitală: Atribuirea DOI (Digital Object
Identifier) pentru fiecare articol/număr de revistă
pentru – facilitarea accesului și citării articolelor

39

Îndemn în susținerea Științei Deschise
1. Valorificarea și dezvoltarea instrumentelor elaborate pentru
promovarea Științei Deschise
2. Conștientizarea de către cercetători, instituțiile de
cercetare/educație, decidenți a importanței Științei Deschise.
3. Implicarea colaborativă a tuturor părților interesate
4. Instituționalizarea Științei Deschise în RM.
5. Finanțarea conceptului de Știință Deschisă (asigurarea
implementării) – cerințe europene
6. Stimularea implicării comunității în Știința Deschise (a lua în
calcul în procesul de evaluare)
7. Utilizarea rezultatelor științifice deschise în educație
(curricula), cercetare, transfer tehnologic.
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Corelarea rezultatelor științifice cu
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2030)
FĂRĂ
SĂRĂCIE

ENERGIE
ACCESIBILĂ ȘI
CURATĂ

ACŢIUNE
ASUPRA
CLIMEI

ZERO
FOAME

MUNCĂ DECENTĂ ȘI
CREȘTERE ECONOMICĂ

VIAȚA
SUB APĂ

SĂNĂTATE ȘI
STARE DE BINE

INDUSTRIE, INOVAȚIE ŞI
INFRASTRUCTURĂ

VIAȚA PE
PĂMÂN

EDUCAȚIE
DE CALITATE

EGALITATE DE
GEN

INEGALITĂŢI
REDUSE

ORAȘE ȘI
COMUNITĂȚI
DURABILE

PACE, JUSTIȚIE ȘI
INSTITUȚII
PUTERNICE

APĂ CURATĂ ȘI
IGIENĂ

CONSUM ȘI
PRODUCŢIE
RESPONSABILE

PARTENERIATE
PENTRU
OBIECTIVE
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Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM - SCIFORM (2015-2018)

Vă mulțumesc
pentru atenție!

dr.Igor COJOCARU
Director IDSI

Conferința științifică națională “Știința Deschisă”,Chișinău, 22 noiembrie 2018
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