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Știința Deschisă – o nouă abordare
• Știința Deschisă este „o nouă
abordare a proceselor științifice,
bazată pe cooperare și pe noi
modalități de diseminare a
cunoștințelor, îmbunătățirea
accesibilității și a reutilizării
rezultatelor cercetării cu ajutorul
tehnologiilor digitale și al noilor
instrumente de colaborare”
(Comisia Europeană)

Necesitatea pentru Știința Deschisă
Importanța accesului în timp util și gratuit la
date științifice, publicații, informații

Importanța colaborărilor științifice și a
schimbului de informații la toate nivelele

Importanța dialogului știință-politicăsocietate
https://openeconomics.zbw.eu/en/

Susținerea Științei Deschise prin politici publice
• Implementarea Științei
Deschise trebuie să fie
susținută de politici.
• „Știința Deschisă este un
proiect politic într-o
măsură mult mai mare
decât un proiect
tehnologic”
Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă, aprobată la cea de-a
(Barbara Prainsack & 41-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO (noiembrie 2021),
orientează statele membre să aplice prevederile acestui document prin
Sabina Leonelli)
adoptarea măsurilor adecvate, inclusiv a legislației, în conformitate cu
practica constituțională și structurile de guvernare ale fiecărui stat,
pentru a pune în aplicare principiile consacrate în respectiva
Recomandare pe teritoriile lor.

• Politicile Științei Deschise sunt înțelese ca
justificarea, managementul, prioritizarea și
finanțarea cercetării științifice bazate pe
progresul ȘD, ele definesc unele rezultate
ale cercetării și practicii mai valoroase
decât altele și conțin ipoteze despre ce,
cine, când și cum ar trebui să aibă loc
deschiderea științei
(Angus Whyte & Graham Pryor)

• Pentru a arăta beneficiile politicilor ȘD, Știința
Deschisă ar trebui să fie, de asemenea, tangibilă la
nivelul micro al practicii de cercetare de zi cu zi

Politici naționale europene privind Știința Deschisă –
exemple de bune practici pentru Republica Moldova
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Diverse experiențe privind dezvoltarea politicilor Științei Deschise
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Documente de politici privind ȘD

Experiența României
20.07.2022

accesibilitatea, reutilizarea datelor cercetării
științifice și vizibilitatea mai bună a producției
științifice
obținerea unor rezultate de o calitate superioară prin
eliminarea duplicării rezultatelor, facilitarea replicării
cercetării și combaterea fraudei în domeniul științei
susținerea tranziției către depozitarea fondului de
cunoștințe în depozite digitale

creșterea transparenței cheltuirii fondurilor publice
pentru cercetare

OS.1.2. Asigurarea tranziției către
știința deschisă și facilitarea progresului
în cercetarea științifică de excelență

încurajarea colaborării în cercetare, accelerarea
inovării și creșterea competitivității
deschiderea și participarea activă a cercetătorilor
români la spațiul european de cercetare (ERA)

Asigurarea accesului liber la publicațiile științifice rezultate
din cercetarea finanțată din fonduri publice
Managementul datelor de cercetare și asigurarea
accesului liber la date
Asigurarea transparenței, echității costurilor publicării cu
acces liber și a celor de acces la publicațiile internaționale
Dezvoltarea capacității naționale operaționale pentru
știința deschisă
Asigurarea guvernanței științei deschise

Cartea Verde a tranziției către
Știința Deschisă (2022-2030)

Dezvoltarea de capabilități necesare implementării științei
deschise
Adaptarea procesului de evaluare și recompensare a
cercetării în noul context al științei deschise
Implicarea cetățenilor în știință

obligativitatea Accesului Deschis la publicațiile peer review și încurajarea accesului deschis la datele de cercetare pentru proiectele
finanțate din bani publici

îmbunătățirea și maximizarea accesului și reutilizarea datelor de cercetare generate de proiectele europene

deschiderea în mod implicit a datelor de cercetare (de ex., în programul UE Orizont Europa), ținând cont în același timp de
...necesitatea de a echilibra deschiderea și protecția informațiilor științifice, comercializarea și drepturile de proprietate intelectuală,
preocupările privind confidențialitatea și securitatea, urmând principiul „cât mai deschis posibil, închis cât este necesar”

vor deveni obligatorii planurile de gestionare a datelor, chiar dacă nu fac datele de cercetare deschise

separarea cerinței de gestionare responsabilă a datelor de cerința de a oferi acces deschis la datele de cercetare

punerea accentului pe sprijinirea cât mai mult posibilă a proliferării datelor care pot fi regăsite, accesibile, interoperabile și
reutilizabile (FAIR: ﬁndable, accessible, interoperable, reusable)

utilizarea unor depozite și infrastructuri de încredere sau certificate, cum ar fi Cloudul European pentru Știința Deschisă (European
Open Science Cloud – EOSC)

Context național și implementarea politicii
privind Știința Deschisă în Republica Moldova
• Proiecte naționale și internaționale pentru
• Declarația Asociației
susținerea, promovarea și implementarea
Bibliotecarilor din Republica
principiilor Științei Deschise:
Moldova privind Accesul Deschis
la informație (2009)
• INFOSCIENTIC (2013-2014); SCIFORM
• Declarația privind Știința Deschisă (2015-2019); E-IDSM (2018-2019); MISISQ
în Republica Moldova (2018)
(2013-2016); „Modernizarea serviciilor
• Inițiativa Prezidiului Academiei de bibliotecilor universitare din Moldova”
(2016-2019); „Consolidarea capacităților
Științe a Moldovei: Acces Deschis
la publicațiile științifice (2020)
de gestionare a cercetării și a Științei
• AȘM pledează pentru promovarea Deschise ale instituțiilor de învățământ
Științei Deschise (2021)
superior din Republica Moldova și
Armenia” (2019-2022); NI4OS-Europe
(2019-2022)

Legislația din Republica Moldova și principiile ȘD
• Implementarea principiilor ȘD la
nivel național afectează cel puțin
4 legi care constituie un cadru
legislativ pentru reglementarea
cercetării și dezvoltării în
Republica Moldova

1. Codul cu privire la știință și
inovare al Republicii Moldova
2. Codul educației al Republicii
Moldova
3. Legea privind dreptul de autor
și drepturile conexe
4. Legea privind protecția datelor
cu caracter personal

Documente strategice naționale referitoare la
Știința Deschisă
Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova
în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 (2018)

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru
anii 2020-2023 (2019)
Strategia de Specializare Inteligentă a Republicii Moldova până
în anul 2030 (variantă de proiect)

• Secțiunea III Inițiative de politici pentru a ajuta
realizarea Spațiului European de Cercetare
• asigurarea Accesului Deschis la publicațiile
științifice
• Metodologia de finanțare a proiectelor din
domeniile cercetării și inovării
• Instrumentul Bibliometric Național
• Oferirea de soluții privind promovarea conceptului
de Știință Deschisă și dezvoltarea tehnologiilor
digitale în domeniile cercetării și inovării
• „Pe termen scurt, sunt stabilite acțiuni de înființare
a Serviciului Electronic în domeniul cercetării și
inovării (e-Research) și elaborarea conceptului de
document privind Știința Deschisă în Republica
Moldova”

Dificultăți de implementare a politicii privind Știința
Deschisă în Republica Moldova
• Este esențială cooperarea între diversele părți interesate în cercetarea științifică
pentru o încadrare și implementare consecventă și utilă a politicilor privind ȘD,
astfel încât să se evite aplicarea unor cerințe contradictorii
• În prezent, cooperarea este insuficientă, ceea ce conduce la fragmentarea dezvoltării
infrastructurii în diferite universități și instituții de cercetare, oferirea serviciilor pentru
cercetători, personal științifico-didactic, doctoranzi, studenți ș.a.

• În politicile adoptate nu există nicio indicație cu privire la stimulentele pe care le
primesc cercetătorii pentru practicarea Științei Deschise, cu excepția Politicii
instituționale a ASEM cu privire la Știința Deschisă și Accesul Deschis (2022)

• Este necesar a spori gradului de conștientizare a ȘD în scopul dotării cercetătorilor cu abilități
adecvate pentru a facilita Știința Deschisă

• Conflictul între mandatele instituționale de depunere a rezultatelor cercetării în
Acces Deschis și presiunea tot mai mare de a publica în reviste cu un factor de
impact ridicat

• Evaluarea predominantă a calității rezultatelor cercetării prin date cantitative este percepută
negativ în comunitatea Științei Deschise
• Declarația de la San Francisco privind evaluarea cercetării; Matricea de evaluare a carierei în
Știința Deschisă

• Evaluare deschisă a rezultatelor cercetării (open peer review)

Monitorizarea privind alinierea la principiile Științei
Deschise în Republica Moldova
• ANCD (2021). Studiu elaborat în cadrul
Ofertei de cercetare privind conectarea
Republicii Moldova la Platforma
Europeană pentru o Știință Deschisă
• a constatat că ar fi un specific important al
implementării concepției ȘD în Republica
Moldova prin „elaborarea unor politici
comprehensive care să includă și să
racordeze între ele mai multe domenii
interconectate cum ar fi Arta deschisă,
Politicul deschis, Economia deschisă,
Educația deschisă, precum și Știința
deschisă, plasate toate în contextul unei
Culturi deschise de tip nou”

• Raport Open Science principles in the
Republic of Moldova, realizat în cadrul
proiectului „European Union High
Level Advisers' Mission 2019-2021” și
prezentat MEC (2021)
• a propus un șir de recomandări pentru
ANCD, în calitate de finanțator al
proiectelor de cercetare, precum și
sugestii pentru revistele științifice

Opinia comunității științifice din RM privind documente
de politici referitoare la Știința Deschisă
În opinia dvs., cât de important este să existe o Politică sau Strategie Națională
cu privire la Știința Deschisă?
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Opinia comunității științifice din RM privind
documente de politici referitoare la Știința Deschisă
Ce aspecte-cheie de implementare a practicilor Științei Deschise ar trebui luate în
considerare de o Politică sau Strategie Națională cu privire la Știința Deschisă?
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Tendințe privind publicarea în Acces Deschis în
Republica Moldova
Dinamica publicării articolelor în reviste științifice din RM
Dinamica publicării la evenimente științifice din RM

Probleme
• IBN nu indexează toate publicațiile rezultate din proiectele cu finanțare
publică, fiind incluse doar acele lucrări care au fost publicate în revistele
științifice acreditate sau materialele conferințelor științifice
• Informația cu privire la publicațiile proiectelor poate fi extrasă doar din
rapoartele proiectelor
• Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării
prevede că: Rapoartele anuale și finale privind executarea proiectelor de
cercetare și inovare se publică pe paginile web oficiale ale beneficiarului,
ANCD și AȘM
• Din păcate, nu există o platformă unică la nivel național pentru arhivarea pe
termen lung a rapoartelor proiectelor finanțate din bani publici, precum și o
parte considerabilă a publicațiilor rezultate din aceste rapoarte nu este în
Acces Deschis (deși Contractul cu ANCD prevede AD)

Publicații cu Acced Deschis în WoS și Scopus

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total Scopus
381 425 426 478 409 621 541 529 573 634 618 281
Acces Deschis Scopus 67
68
95
104 105 176 193 200 236 232 310 116
Total WoS
400 411 420 447 437 539 631 731 708 694 590 189
Acces Deschis WoS
56
58
74
106
95
126 188 194 221 220 247 101

• WoS sunt indexate 11.195
de publicații, inclusiv
2.076 (18,54%) sunt AD
• În Scopus sunt indexate
10.842 de publicații,
inclusiv 2.344 (21,62%)
sunt AD
• Ponderea publicațiilor cu
acces deschis ale
cercetătorilor din RM se
află mai jos de nivelul
mediei internaționale în
principalele baze de date

Publicații AD în WoS: RM vs Europa de Sud-Est

Publicații AD în Scopus: RM vs Europa de Sud-Est

Finanțare pentru publicarea în Acces Deschis
• Evaluarea ecosistemului de cercetare din RM constată că știința în RM este
subfinanțată
• Cheltuielile pentru știință și cercetare sunt mult mai mici de 0,25% din PIB, în
comparație cu media în UE este de 2,32% din PIB (2020)
• Cercetătorii identifică lipsa finanțării drept principalul factor care limitează
publicarea în Acces Deschis
• În RM, costurile de publicare a rezultatelor proiectului de cercetare într-un
model OA sunt finanțate exclusiv sub forma costurilor eligibile ale proiectului
de cercetare implementat (Contractul beneficiarului cu ANCD - costuri
eligibile - 20-25% din bugetul proiectului)
• La nivel instituțional, Accesul Deschis este susținut prin finanțarea revistelor
științifice de către fondatori
• Finanțarea instituțională a publicării din surse extrabugetare

Reviste cu Acces Deschis în DOAJ
• Taxa de procesare
pentru articole
(APC) este
percepută de 8
reviste (de la 250
Lei până la 120
Euro)

Politica CE privind susținerea financiară pentru
publicare AD
• Viziunea și politica CE
privind Știința
Deschisă se reflectă în
ajutorul financiar
pentru publicarea în
Acces Deschis a
publicațiilor științifice
și a datelor produse în
proiectul aprobat

politicile europene au evoluat
de la recomandarea publicării
în Acces Deschis în cadrul
programului pilot PC7

• Nu există nicio limitare a sumei APC
• Sunt eligibile pentru rambursare doar taxele de publicare
în publicații cu acces complet deschis pentru publicațiile
științifice peer review

la consolidarea obligațiilor cu
privire la Accesul Deschis la
publicații și date deschise și
managementul datelor de
cercetare în cadrul noului
program EU „Horizon Europe”

Infrastructura tehnică pentru Știința Deschisă
• Infrastructura tehnică pentru
Știința Deschisă trebuie să asigure
păstrarea publicațiilor, precum și a
datelor științifice
• Studiul realizat de IDSI în anul 2018
a constatat că există probleme
privind prezervarea pe termen
lung, stocarea, partajarea și accesul
la datele de cercetare
• Infrastructura tehnică pentru
păstrarea datelor științifice în
Republica Moldova este în urma
altor țări europene

Sursa: OpenDOAR

Resurse de Acces Deschis
• Stocarea și prezervarea națională a publicațiilor rezultate din finanțarea publică este
realizată prin Instrumentul Bibliometric Național
• Cercetătorii și personalul științifico-didactic din RM care desfășoară activități de
cercetare și dezvoltare pot folosi depozite instituționale, străine sau internaționale
de date și informații de cercetare
• În 2016, Comisia Europeană a lansat inițiativa Cloudul European pentru Știința
Deschisă (EOSC – European Open Science Cloud), al cărei scop este de a crea o
infrastructură tehnologică și de date federată, urmând principiile ȘD
• Actualmente, în RM este în proces de formare Inițiativa Națională privind Cloudul
Științei Deschise (National Open Science Cloud Initiative, NOSCI)
• În cadrul proiectului National Initiatives for Open Science in Europe (2019-2022) se
realizează conectarea comunității regionale științifice și de cercetare din RM la
servicii EOSC disponibile din catalogul NI4OS-Europe. În acest catalog au fost incluse
5 resurse din RM

Probleme
• Pe măsură ce instrumentele și tehnicile se dezvoltă, există riscul de
divergență în standarde și proceduri, ceea ce ar împiedica
interoperabilitatea, în consecință, însăși reproductibilitatea cercetării
• Este esențial să se stabilească criterii și protocoale standardizate pentru a promova,
de exemplu, utilizarea identificatorilor persistenți pentru publicații, seturile de date
de cercetare și cercetători (de ex. ORCID și DOI)
• Un pas semnificativ ar fi acceptarea profilurilor ORCID ca un substitut universal al CVurilor normalizate în apelurile naționale de finanțare
• Actualmente, obligativitatea utilizării identificatorului ORCID este stipulată doar în
Regulamentul cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor
științifice (actualizat în 2022)
• Utilizarea identificatorului DOI pentru publicații și seturile de date de cercetare este
mai mult opțională, fiind doar stimulent pentru reviste științifice care doresc
obținerea la evaluarea revistei a categoriei B+

Concluzii
• Republica Moldova trebuie să stabilească o strategie privind ȘD amplă și clară
și să întreprindă acțiuni decisive și coordonate care să se bazeze pe structurile
existente și să le îmbunătățească pentru a aduce ȘD în prim-plan
• Cadrul strategic și funcțional al Științei Deschise din Republica Moldova are
nevoie de politici și pârghii operaționale în vederea alinierii la politicile
inovatoare curente implementate la nivelul Uniunii Europene
• În conformitate cu practica altor țări UE, Republica Moldova ar putea
beneficia de lansarea unui Plan național sau a unei strategii de deschidere ca
un cadru pentru implementarea opțiunilor succesive. Un astfel de plan ar lua
în considerare cele mai bune practici actuale ale UE și le-ar adapta la
structura și nevoile sistemului de cercetare al țării

Recomandări (1)
1. Crearea unui Consiliu (comisie/grup de lucru) pe lângă MEC pentru Știință
Deschisă, care va susține elaborarea politicilor de tranziție către Știința Deschisă;
2. Adoptarea unei politici naționale privind Știința Deschisă sau privind Accesul
Deschis care să includă recomandările CE, iar politica națională să indice
stimulente pentru a urma practicile Științei Deschise, precum și acțiuni pentru
sporirea gradului de conștientizare a Științei Deschise.
3. În viitoarele documente de politici naționale ar trebuie să fie prevăzută utilizarea
unor metrici noi și responsabile pentru evaluarea cercetării științifice și a carierei
cercetătorilor și cadrelor științifico-didactice.
4. Elaborarea unei platforme unice la nivel național pentru arhivarea pe termen lung
a rapoartelor proiectelor finanțate din bani publici, precum și a publicațiilor
rezultate din aceste proiecte.
5. Elaborarea unui repozitoriu pentru stocarea și arhivarea datelor de cercetare.

Recomandări (2)
6. Acceptarea profilurilor ORCID ca un substitut universal al CV-urilor normalizate
în apelurile naționale de finanțare.
7. Corelare cu ambiția europeană a eforturilor de aliniere a programelor de
finanțare a publicațiilor rezultate din finanțarea publică.
8. Recomandăm Ministerului Educației și Cercetării din RM să adopte o abordare
progresivă, stabilind o strategie națională pentru a-și asuma apoi acțiuni
coordonate în toate aspectele ȘD, cum ar fi:
a) Asigurarea Accesului Deschis la publicațiile științifice (Promovarea Accesului Deschis la
publicațiile finanțate din fonduri publice și/sau de interes public).
b) Implementarea Managementului datelor de cercetare (Adoptarea deschiderii și principiilor
FAIR pentru datele de cercetare).
c) Susținerea și dezvoltarea Infrastructuri pentru Știința Deschisă.
d) Asigurarea formării abilităților și competențelor privind ȘD (Educația în domeniul Științei
Deschise).
e) Stabilirea stimulentelor și recompenselor pentru dezvoltarea unei culturi a Științei Deschise.
f) Consolidarea dialogului dintre știință și societate.

Vă mulțumesc pentru atenție!
nelly.turcan@idsi.md
nelly.turcan@usm.md
tsurcannelly@gmail.com

