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Informații proiect e-IDSM

Titlul proiectului Elaborarea cadrului conceptual şi metodologic 

pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din 

Republica Moldova (e-IDSM)

Caracterul Cercetarii Aplicativ

Domenii de cercetare Ingineria informației

Profilul de acreditare Proiect nou

Direcția strategică Patrimoniu national si dezvoltare a societatii

Volumul de finanțare/an 128 100 MDL

Alocații de la buget/an 102 500 MDL

Cofinanțare/an 25 600 MDL

Termen de realizare 2018 - 2019

Programul de Stat 

18.07.10A/PS50

Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera 

cercetării, dezvoltării și inovării din Republica 

Moldova 



e-IDSM: Viziune, Scop

Viziune

Infrastructura de date ale cercetărilor științifice într-un cadru 

conceptual nou care să confere o nouă dimensiune socială și 

organizatorică actului cercetării prin crearea unui ecosistem științific 

digital deschis, extensibil și evolutiv care să faciliteze valorificarea 

datelor și cunoștințelor acumulate, să fie un intensificator al 

cercetărilor și descoperirilor științifice.

Scop

e-IDSM este dezvoltată pentru a putea oferi servicii fiabile și 

durabile care să răspundă nevoilor generice și specifice privind 

managementul datelor de cercetare.



Informații proiect e-IDSM

Obiectiv general

Obiectivul principal este de a institui și a dezvolta un sistem cuprinzător de 

management al datelor de cercetare din Republica Moldova

Obiective specifice

• infrastructură cu un management sustenabil al datelor privind cercetarea 

interoperabilă

• procese și proceduri comune, abordare standard a datelor științifice

• servicii fiabile și sustenabile pentru managementul datelor de cercetare 

• metadate pentru utilizarea datelor de cercetare într-un context larg

• corelarea cu infrastructuri și platforme europene și internaționale

• optimizarea reutilizabilității datelor și infrastructurilor generând cunoștințe 

suplimentare 

• bază tehnologică și metodologică comună privind protecția, integritatea, 

securitatea și calitatea datelor din cercetare



Ciclul de viață tradițional al datelor științifice

Achiziția (obținerea) de date

Planificarea proiectului de cercetare

Analiza datelor

Publicarea rezultatelor 
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e-IDSM – o rețea colaborativă pentru o cercetare de 

performanță

e-IDSM este orientată spre utilizatorii de date și interesele lor și face 

parte din comunitatea științifică a Republicii Moldova.

Producătorii, utilizatorii și furnizorii de date științifice sunt încurajați și 

motivați să participe la activitățile de dezvoltare și mentenanță a e-

IDSM: individual, în cadrul organizațiilor CDI sau prin asociere în 

consorții pe discipline științifice și domenii de interes.

Dezvoltarea și promovarea e-IDSM are la bază colaborarea între 

instituții și organizații de cercetare, business, societate civilă pentru a 

aduce valoare adăugată datelor științifice. 

Managementul e-IDSM la nivel național trebuie să fie pus în sarcină 

unei instituții din domeniul cercetării, care are competențe de 

cercetare, capacitate și experiență în administrarea unei infrastructuri 

distribuite.



Avantaje ale implementării e-IDSM

În prezent, seturile de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării 

sunt, în mare parte, descentralizate, pe instituții, proiecte și stocate 

temporar pe suporturi diferite, fiind, de regulă, inaccesibile pentru alte 

instituții sau cercetători. 

În cadrul infrastructurii comune, valoarea pe care o reprezintă datele de 

cercetare va putea fi dezvoltată în mod sistematic prin a face datele 

cercetărilor reutilizabile între diferite domenii, discipline științifice, 

cercetători.

e-IDSM fiind dezvoltată ca o infrastructură conectabilă la nivel național 

și internațional va contribui la asigurarea competitivității digitale și va fi 

un element esențial și un actor important în cooperarea internațională a 

cercetării din Republica Moldova.



Principii FAIR privind datele științifice

Provocarea științei intensive bazate pe date este de a facilita 

descoperirea cunoștințelor asistând oamenii și mașinile 

(calculatoarele) în descoperirea, accesul, integrarea și analiza 

datelor științifice 

FAIR – un set de principii directoare pentru a face datele

• Regăsibile (Findable)

• Accesibile (Accessible) 

• Interoperabile (Interoperable) 

• Re-utilizabile (Reusable)



Componente de structură organizațională e-IDSM

Consiliul e-IDSM

Comisii de experți pe domenii

Instituție directoare, coordonare managementul datelor

Infrastructuri instituționale de date CDI

Centre de date științifice

Stewarzi de date din instituții și proiecte de cercetare

Consorții de date pe discipline și domenii

Planuri de management al datelor de cercetare



Consiliul e-IDSM

• Consiliul e-IDSM este organul strategic, responsabil pentru direcția 

strategică generală și implicațiile e-Infrastructurii de date asupra 

sistemului de cercetare.

• Este format din reprezentanți ai instituțiilor, administrațiilor CDI, mediului 

de afaceri cu implicații în domeniul datelor de cercetare.

• Decide cu privire la standardele, modelele și formatele datelor și 

metadatelor

• Ia decizii privind dezvoltarea infrastructurii și integrarea de noi resurse, 

facilități și servicii de date.



Comisii de experți pe domenii

• Comisiile sunt formate din specialiști pe domenii și discipline 

de cercetare cu expertiză în managementul și utilizarea 

datelor științifice

• Evaluează proiecte și acțiuni de dezvoltare și management al 

e-Infrastructurii pe domeniul sau disciplina de competență

• Asigură respectarea criteriilor de conformitate pentru datele 

și serviciile în cadrul rețelei



Instituție directoare, coordonatoare a 

managementului datelor

• Entitate directoare/de referință în acțiuni generice, la nivel național, de 

dezvoltare și menținere a infrastructurii de date în sfera CDI

• Integrare date și servicii de date la nivelul întregii infrastructuri, 

coordonare acțiuni de dezvoltare și consolidare a capacităților rețelei 

pentru a asigura buna funcționare, a evita suprapuneri, incoerențe și 

blocaje de comunicare între diferite componente ale infrastructurii.

• Suport logistic și funcțional tuturor componentelor infrastructurii în 

integrare de date și servicii, Servicii de instruire pentru persoanele 

desemnate cu funcții de organizare și management al datelor științifice în 

cadrul instituțiilor și proiectelor de cercetare.



Infrastructuri instituționale de date CDI

• Create de organizații care au capacitate, expertiză și potențial de 

management al datelor

• Managementul și utilizarea datelor pentru necesități proprii, comunicarea

și interoperabilitatea datelor de cercetare în cadrul infrastructurii naționale

• Asigurare condiții pentru implementarea planurilor de management al 

datelor

• Implementare principii FAIR, bune practici privind managementul datelor

• Sprijin pentru activități de dezvoltare și mentenanță a infrastructurii de 

date



Stewarzi date de cercetare

• Stewardship-ul datelor: managementul și supravegherea activelor de 

date pentru a oferi informații de înaltă calitate, ușor accesibile, într-o 

manieră consistentă

• Se concentrează pe coordonarea și implementarea tactică a politicii de

date

• Coordonator de date pe întreg ciclul de viață al datelor. De obicei, unul 

din cercetătorii de bază

• Urmărește mișcarea datelor, are grijă de corectitudinea lor, identifică 

probleme legate de calitatea datelor. Asigură respectarea de către 

utilizatori a regulilor și standardelor specificate



Planuri de management al datelor de cercetare

• Planul de management al datelor (PMD) este un document care descrie 

datele proiectului de cercetare, modul în care vor fi gestionate, descrise, 

analizate și stocate datele, mecanismele utilizate pentru păstrarea și 

partajarea datelor

• Scopul PMD este de a lua în considerare diferite aspecte ale gestionării 

datelor, generării de metadate, conservării datelor și analizei lor

• PMD asigură că datele sunt bine gestionate în prezent și sunt pregătite 

pentru conservare în viitor

• PMD contribuie la buna formalizare a proceselor de cercetare, 

identificarea punctelor slabe, asigurarea evidenței în efectuarea

cercetărilor



Structura unui Plan de management al datelor (PMD)

Descrierea 
proiectului

Datele existente

Date care vor apărea 
pe parcurs 

Organizarea datelor

Cadrul normativ și 
codul de etică

Arhivarea, partajarea 
și publicarea datelor

Responsabilități și 
obligațiuni

Costuri și resurse



Date de cercetare în științe umaniste, arte si stiinte sociale
(Humanities, Arts and Social Sciences - HASS)

De ce sunt diferite datele HASS de cele din alte discipline?

Care sunt provocările și diferențele?

• Formate vechi (moștenite)

• Date care nu există inițial în formă digitală - arhive, mass-media, obiecte și 

opere de artă, înregistrări recensământe istorice, proiecte umaniste anterioare 

• Diversitatea activelor, forme netradiționale

• Cercetările bazate pe date în domenii care operează în mod tradițional cu

resurse analogice adaugă complexitate cercetării și pot solicita eforturi sporite 

pentru a justifica și susține cercetărle

• Limitarea cercetării doar la date digitale poate influența rezultatele cercetărilor

• Noile forme de analiză sunt rareori acceptate imediat sau universal de către 

comunitățile tradiționale de cercetare

• Provocări privind considerente etice privind informațiile private

• Obiectivitatea cercetărilor privind colectarea și interpretarea datelor



PARTHENOS

PARTHENOS - infrastructură de cercetare pentru consolidarea coeziunii cercetării în

domenii conexe asociate umanității: 

- studii lingvistice

- patrimoniu cultural

- istorie 

- arheologie

Infrastructuri de cercetare existente precum ARIADNE (arheologie), CLARIN 

(lingvistică) și DARIAH (arte și științe umane) sunt membri ai PARTHENOS.

PARTHENOS dezvoltă standarde comune, coordonează activități comune, 

armonizează definirea și implementarea politicilor, partajează servicii și soluții comune 

pentru probleme de cercetare



ARIADNE - Infrastructură de cercetare în domeniul 

arheologiei

ARIADNE reunește și integrează infrastructuri de date de cercetare arheologice 

existente, astfel încât cercetătorii să poată utiliza diverse seturi de date distribuite și 

tehnologii noi și performante ca o componentă integrantă a metodologiei de cercetare 

arheologică.

Acces transnațional la centre de date, instrumente și ghiduri; crearea de noi servicii 

Web bazate pe depozite de date, interfețe comune, disponibilitatea seturilor de date 

de referință și utilizarea tehnologiilor inovatoare. 

Datele se regăsesc în diverse colecții, seturi de date, rapoarte, publicații. Ele 

contribuie la crearea unei noi comunități de cercetători care să exploateze contribuția 

tehnologiei informației și să o încorporeze în metodologia de cercetare arheologică.

ARIADNE face ca resursele de date izolate să fie ușor de descoperit, accesibile și 

reutilizabile pentru comunitatea de cercetare arheologică. 



ARIADNE - Infrastructură de cercetare în domeniul 

arheologiei

Obiectivul general al ARIADNE este de a depăși fragmentarea resurselor de date 

arheologice prin furnizarea unei e-infrastructuri care să integreze informații 

arheologice (rapoarte ale cercetărilor, publicații etc.) și seturi de date deținute de 

centre de date, depozite instituționale și alte, distribuite în toată Europa. E-

Infrastructura sprijină schimbul și utilizarea colaborativă a datelor disponibile peste 

granițele organizaționale și naționale.

Provocarea majoră a ARIADNE este de a servi un domeniu de cercetare extins și 

multidisciplinar, de a realiza interoperabilitatea semantică între diferite resurse de date 

din acest domeniu și de a promova schimbul deschis de date pentru a stimula 

cercetarea colaborativă inovatoare.

ARIADNE afectează pozitiv disciplina arheologică, cel mai important lucru fiind 

construirea comunității europene de cercetători în domeniu. 



CESSDA - Consorțiu al Arhivelor Europene de Date 

din Științele Sociale

O platformă distribuită, sustenabilă și de încredere pentru cercetători, cu instrumente 

și servicii pentru administrarea, publicarea și reutilizarea datelor de cercetare în 

științele sociale.

Știința deschisă, date FAIR și platforme integrate de încredere pentru excelență 

științifică și eficiență în cercetarea europeană în științele sociale

CESSDA oferă servicii de date la scară largă, integrate și sustenabile pentru științele 

sociale. Reunește furnizori de servicii de date din domeniul științelor sociale din 

întreaga Europă, cu scopul de a promova rezultatele cercetării în domeniul științelor 

sociale și de a sprijini cercetarea și cooperarea la nivel național și internațional. 

Principalul obiectiv CESSDA - de a spori reutilizarea datelor din domeniul științelor 

sociale asigurând trecerea de la fragmentarea actuală la o situație în care datele sunt 

ușor de stocat, de regăsit și reutilizat” 



CLARIN: Infrastructură de date cu caracter lingvistic

CLARIN - "Common Language Resources and Technology Infrastructure„, este 

o infrastructură de cercetare inițiată dintr-o viziune în care toate resursele și 

instrumentele lingvistice din întreaga Europă și nu doar să fie accesibile printr-

un mediu unic de conectare online în sprijinul cercetătorilor în științele umaniste 

și sociale.

Resurse lingvistice digitale pentru cercetători din toate disciplinele, în special din 

științele umaniste și sociale. 

Soluții pe termen lung și servicii tehnologice pentru implementarea, conectarea, 

analizarea și susținerea datelor și instrumentelor digitale. 



CLARIN: Infrastructură de date cu caracter lingvistic

CLARIN susține oamenii de știință în cercetări bazate pe date, contribuind 

la crearea unui spațiu european de cercetare cu adevărat multilingv. 

Misiunea CLARIN este realizată printr-o federație în rețea a centrelor 

operaționale în multe țări europene: depozite de date lingvistice, centre 

de servicii și centre de cunoștințe cu acces unic pentru toți membrii 

comunității academice din toate țările participante. 

Instrumentele și datele din diferitele centre CLARIN sunt interoperabile, 

astfel încât colecțiile de date pot fi combinate, iar instrumentele din diferite 

surse pot fi înlănțuite pentru a efectua operații complexe și pentru a 

sprijini cercetătorii în activitatea lor.



CLARIN: Consorții participante

Members National Consortium (NC) Leading NC partner National coordinator

Austria Digital Humanities Austria ACDH-OEAW Karlheinz Mörth

Bulgaria CLaDA-BG Bulgarian Academy of Sciences Kiril Simov

Croatia HR-CLARIN University of Zagreb Marko Tadić

Cyprus CLARIN-CY Digital Heritage Research Lab (Cyprus University of Technology) Marinos Ioannides

Czech Republic LINDAT/CLARIN Charles University Prague Eva Hajičová

Denmark CLARIN-DK University of Copenhagen Costanza Navarretta

Estonia CLARIN Estonia Center of Estonian Language Resources Kadri Vider

Finland FIN-CLARIN University of Helsinki Krister Lindén

Germany CLARIN-D University of Tuebingen Erhard Hinrichs

Greece clarin:el ILSP-ATHENA Research Center Stelios Piperidis

Hungary HunCLARIN Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Tamás Váradi

Italy CLARIN-IT Institute for Computational Linguistics A. Zampolli, Italian National 

Research Council

Monica Monachini

Latvia CLARIN-LV Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia Inguna Skadiņa

Lithuania CLARIN-LT Vytautas Magnus University Jurgita Vaičenonienė

The Netherlands CLARIAH-NL Utrecht University Jan Odijk

Norway CLARINO University of Bergen Koenraad De Smedt

Poland CLARIN PL Wroclaw University of Technology Maciej Piasecki

Portugal PORTULAN CLARIN University of Lisbon António Branco

Slovenia CLARIN.SI Jožef Stefan Institute Tomaž Erjavec

Sweden SWE-CLARIN Språkbanken Lars Borin

http://digital-humanities.at/
http://clada-bg.eu/
http://ufal.mff.cuni.cz/lindat/
http://info.clarin.dk/en/
https://keeleressursid.ee/en/
https://www.kielipankki.fi/organization/
http://www.clarin-d.de/en/
http://www.clarin.gr/en
http://clarin.hu/en
http://www.clarin-it.it/
http://www.clarin.lv/en-us/
http://clarin-lt.lt/?lang=en
http://www.clariah.nl/en/about/international
http://clarin.b.uib.no/
http://clarin-pl.eu/en/home-page/
https://portulanclarin.net/
http://www.clarin.si/
https://sweclarin.se/eng


Mulțumim!

Mihai Grecu mihai.grecu@idsi.md

Nelly Țurcan nelly.turcan@idsi.md

Ion Coșuleanu ion.cosuleanu@idsi.md
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