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Analiza SWOT privind Știința Deschisă în
Republica Moldova
Puncte forte

Puncte slabe

1. Dezvoltarea unor elemente de
infrastructură care favorizează ȘD (IBN,
Expert online etc.);

1. Conștientizarea redusă a importanței ȘD;

3. Prezența unor organizații cu potențial de
promovare a ȘD (IDSI, Pro-Didactica,
Biblioteca „B.P.Hasdeu” ș.a).

rezultatelor recunoscute internațional.

2. Conservatism, inerție, pasivitate, abordări
de tipul „nu este problema noastră….” la
2. Existența unei mișcări organizate, puternice diferite nivele;
de promovare a Accesului Deschis, conduse 3. Personal științific redus numeric și
de REM;
îmbătrânit, insuficiența cercetătorilor și a

Oportunități

Amenințări

1. Statutul de țară asociată la Programul
Orizont 2020 al UE;

1. Desconsiderarea cercetării-dezvoltării în
calitate de prioritate națională;

2. Intensificarea colaborării internaționale și
preluarea modelelor comportamentale din
țările dezvoltate;

2. Păstrarea sau agravarea decalajelor față
de țările dezvoltate în lipsa unor măsuri de
adaptare la Știința 2.0;

3. Extinderea rapidă a utilizării Internetului în 3. Aplicarea unui sistem de evaluare și
societate.
promovare lipsit de meritocrație, care nu ar
lua în considerare diferite efecte ale cercetării.
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1. Adoptarea principiilor Științei Deschise
Document de politici elaborat împreună cu toți
actorii
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2. Plan de acțiuni – promovare ȘD
Acțiuni
realiste

Acoperire
financiară

Responsabili
concreți

Indicatori
relevanți

Modalități de:
• Publicare a rezultatelor
și a datelor de
cercetare;
• Recompensare a
deschiderii;
• Evaluare a cercetării;
• Monitorizare a
promovării ȘD.
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3. Suport pentru bunele practici ȘD

Competențe pentru cercetători

Abonare la baze de date

Experimentarea
evaluării deschise

Adoptare de identificatori

5

4. Politica științei – CDI mai aproape de public
Implicarea diferitor actori din societate în luarea deciziilor în
cercetare-dezvoltare
Creșterea gradului
de conștientizare
în rândul
cercetătorilor a
nevoilor sociale
și economice

Știința

Caută să
îmbunătățească

Cere mai
mult

Societatea

Informează

Tehnologia este
utilizarea
cunoștințelor
științifice pentru un
scop specific

Beneficiază
de

Face viața
mai ușoară

Cere mai
mult

Tehnologia
6

5. Susținerea infrastructurii ȘD
Scopul: asigurarea accesului, diseminării și reutilizării datelor și
rezultatelor cercetării
- creare și menținere infrastructură
ȘD;
- ecosistem de e-infrastructuri bazat
pe standardele europene;
- identificatori globali unici, forme și
semantici de date standard;
- interconectare sisteme informatice;
- mecanisme de partajare a
infrastructurilor de cercetare;
- utilizare platforme pentru reviste.
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6. Stimularea culturii Științei Deschise
• stimularea cercetătorilor implicați în activități ale Științei
Deschise (dezvoltarea carierei);
• introducerea elementului de deschidere a științei ca
criteriu pentru obținerea finanțării cercetării;
• suportul financiar pentru publicarea deschisă (cheltuieli
din cadrul proiectelor), cooperarea deschisă și
dezvoltarea unor servicii comune.
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7. Reconceptualizarea evaluării CDI
- sisteme de evaluare și recompensare în conformitate cu obiectivele
ȘD

- utilizarea unor indicatori „responsabili”: robustitate, „umilință”,
transparență, diversitate, reflexivitate;

- indicatori standardizați obținuți din infrastructuri de date deschise și
transparente;
- metrici alternative.
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8. Acces Deschis la publicarea rezultatelor CDI
• respectarea Recomandărilor CE privind accesul la
informațiile științifice și prezervarea acestora (2012);
• căi alternative de publicare și discutare a rezultatelor
cercetării, precum și de măsurare a impactului acestora;
• contracte de finanțare din bani publici - obligativitatea
publicării în Acces deschis;
• indexul CZU pentru articolele științifice;
• ISO 690-2012 pentru prezentarea referințelor
bibliografice;
• noi modele de comunicare științifică și transmitere
rezultate cercetări.
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9. Relații mai strânse între știință și alte sectoare
Diferite forme a Științei cetățenilor

Competiții de proiecte de parteneriat cercetare-antreprenoriat
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10a. Promovarea ȘD la nivelul organizațiilor
• includerea deschiderii științei în strategiile instituționale;
• dezvoltarea unor politici clare pentru elaborarea
contractelor de publicare, licențiere, drepturi de autor și
drepturi de proprietate;
• descrierea clară a drepturilor și obligațiilor cercetătorilor cu
referire la Știința Deschisă;
• dezvoltarea și menținerea repozitoriilor instituționale;
• încurajarea utilizării infrastructurii comune și promovarea
interoperabilității;
• promovarea deschiderii, disponibilității, vizibilității și
utilizabilității;
• implementarea unor sisteme de management al calității.
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10b. Promovarea ȘD la nivelul cercetătorilor
• planificarea procesului de asigurare a calității și ciclului de
viață al rezultatelor (publicații, date, metode) și participarea
la implementarea unor astfel de planuri;
• alocarea resurselor la publicarea datelor de cercetare și
găsirea unor modalități care ar permite utilizarea lor
ulterioară;
• acceptarea prevederilor instituționale privind drepturile de
autor și a drepturilor de proprietate;

• utilizarea mai exactă a referințelor și citărilor;
• promovarea replicabilității cercetării și a publicării deschise
(inclusiv a publicațiilor, materialelor și metodelor) oricând
este posibil.
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Vă mulțumesc!
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