
Proiect 

CERINŢE OBLIGATORII 

pentru paginile web ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 

 

1. Informaţie generală 

În vederea sporirii nivelului de transparenţă a activităţilor de CDI şi a accesului la informaţia oficială 

prin intermediul publicării pe paginile oficiale în reţeaua Internet a datelor, prezentul document stabileşte 

cerinţele obligatorii faţă de paginile web ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

2. Starea actuală 

Începând cu 2008 au fost întreprinse mai multe măsuri în vederea sporirii vizibilităţii organizaţiilor 

din sfera ştiinţei şi inovării în Internet. Astfel, la începutul anului 2013 toate organizaţiile din sfera ştiinţei şi 

inovării au pagini web. În legătură cu aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 188 din 03.04. 2012 şi conform 

Hotărârii Biroului CSŞDT nr. 1 din 04.02.2013 a fost realizată analiza paginilor web ale organizaţiilor din 

sfera ştiinţei şi inovării.  

Analiza paginilor web ale organizaţiilor-membri instituţionali ai AŞM  

permite a constata că 100% dintre pagini sunt elaborate în cel puţin 2 limbi: română, rusă sau engleză. 

Toate paginile conţin informaţie despre structura organizaţiei  (inclusiv, denumirea subdiviziunii, şeful 

subdiviziunii etc.) şi noutăţi. Conducerea instituţiei este vizualizată pe 95% din pagini, iar la 2 instituţii 

există rubrica respectivă, însă lipseşte informaţia dată. Domeniile de activitate ale organizaţiei sunt 

reprezentate pe 79% de pagini. Informaţia despre evenimentele care se desfăşoară în cadrul organizaţiei 

este prezentată pe 74% dintre paginile web. Mai puţin vizibilă este informaţia despre proiecte, rezultate 

ştiinţifice (37%), publicaţii (elaborări) recente (68%), cadru normativ (26%), achiziţii publice (16%), 

posturi vacante (11%) (a se vedea Anexa 1). 

Analiza paginilor web ale organizaţiilor-membri de profil permite a constata că aspectul de 

cercetare ştiinţifică este abordat mai puţin. Astfel din numărul total de pagini analizate, numai 62% au 

componenta cercetare. În acelaşi timp pe 100 % de pagini pot fi vizualizate diferite noutăţi şi avize. Fiecare 

pagină este elaborată în cel puţin 2 limbi: română şi engleză.  Dintre paginile analizate 52% plasează 

informaţia despre componenţa consiliul ştiinţific, denumirea laboratoarelor ştiinţifice şi programe şi 

proiecte ştiinţifice. Mai puţin de 50% dintre pagini reflectă activitatea despre direcţiile de cercetare, 

publicaţii ştiinţifice, cât şi doctorat şi masterat (48%). În ordine descrescătoare pe pagini web este 

prezentată organigrama instituţiei de cercetare (45%), descrierea activităţii de cercetare a laboratoarelor 

ştiinţifice (41%) şi a rezultatelor obţinute de persoanele angajate (14%). Pentru proiecte de obicei se 

prezintă denumirea proiectului şi directorului acestuia, iar scopurile şi sarcinile de bază, termenii de 

realizare, rezultatele scontate, volumele şi sursele de finanţare sunt prezentate mai puţin (a se vedea Anexa 

2). 

Analiza paginilor web ale organizaţiilor-membri afiliaţi permite a constata că în 100% cazuri este 

amplasată informaţia privind noutăţile ştiinţifice şi conferinţele (simpozioanele) care vor avea loc. Paginile 

sunt elaborate în cel puţin 2 limbi. În 75% din cazuri pagina web prezintă componenta cercetare, structura 

de cercetare (centre, institute, laboratoare etc.), dar de cele mai dese ori este prezentată doar denumirea 

structurii de cercetare şi rezultatele ştiinţifice (publicaţii). Doar jumătate dintre pagini conţin informaţii 

privind consiliul ştiinţific şi numai un sfert de pagini web prezintă informaţia despre proiecte, programe 

ştiinţifice şi activitatea de doctorat  (a se vedea Anexa 3). 

3. Obiectivele paginilor web ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării  

 



Obiectiv 1. Reflectarea activităţii organizaţiei şi diseminarea realizărilor: vizibilitate Web, politicile Open 

Access pentru proiecte, publicaţii, brevete, colaborări, rezultate etc. 

 

Obiectiv 2. Atragerea potenţialilor beneficiari şi parteneri în vederea consolidării capacităţilor organizaţiei. 

 

Obiectiv 3. Promovarea interactivă a activităţii şi rezultatelor organizaţiei (prin formulare de feedback, 

reţele de socializare etc.).  

 

 

Pentru realizarea obiectivelor prezentate se propun următoarele cerinţe pentru paginile web ale 

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

 
4. Cerinţe obligatorii de structură 

 

Cerinţe obligatorii de structură pentru paginile web ale membrilor instituţionali  

 

Cerinţe de structură Descrierea cerinţei 

Funcţionalitatea multilingvă  

Harta site-ului  

Despre organizaţie  

 Informaţia prezentată trebuie să răspundă la întrebarea: 

“Cine suntem noi şi cu ce ne ocupăm?” 

 Organigrama Structura (grafică interactivă) a organizaţiei  

 Conducerea Numele, prenumele, funcţia, date de contact, CV 

 Subdiviziuni - denumirea, 

- şeful subdiviziunii, cu indicarea numărului de telefon 

şi a e-mailului de serviciu, 

- angajaţii subdiviziunii, cu indicarea numărului de 

telefon şi a e-mailurilor de serviciu, 

- domeniile de activitate ale subdiviziunii, 

- serviciile oferite cu indicarea termenelor de executare 

şi a preţurilor (după caz). 

 

Se extrag parţial din www.expert.asm.md 

Servicii prestate (după caz) Conform anexei 1 a HG 724 din 26.06.2006 

Echipament ştiinţific Se extrag din BD a echipamentului ştiinţific a AȘM 

Cadru normativ 

Statutul organizaţiei, regulamentele interne, proiecte de 

hotărâri etc. 

Noutăţi (cu opţiunea RSS) Se extrag parţial de pe www.asm.md  

Evenimente (cu opţiunea RSS) Se extrag parţial de pe www.asm.md 

Anunţuri (cu opţiunea RSS) Se extrag parţial de pe www.asm.md 

Concursuri (cu opţiunea RSS) Se extrag parţial de pe www.asm.md 

 Programe, proiecte şi granturi Se extrag parţial de pe www.expert.asm.md 

 Premii Se extrag parţial de pe www.asm.md 

 Burse Se extrag parţial de pe www.asm.md 

Cercetare ştiinţifică 

Profiluri de acreditare,  

direcţii de cercetare 

Consiliul(ile) ştiinţific(e) Numele, prenumele, specialitatea, date de contact 

Programe, proiecte* 

- denumirea,  

- statutul proiectului (în derulare, finalizat) 

- directorul de proiect, 
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- rezumatul proiectului, 

- scopurile şi sarcinile de bază,  

- beneficiarii şi executanţii,  

- termenele de realizare, 

- rezultatele scontate,  

- rezultatele obţinute, 

- volumul şi sursele de finanţare. 

Se extrag parţial din www.expert.asm.md. 

* Se publică programele şi proiectele începând cu ...  

Rezultate ştiinţifice  Rapoarte, elaborări, implementări, brevete etc. 

Publicaţii Se extrag parţial din IBN http://www.ibn.idsi.md/ 

Rapoarte financiare Conform HG 188 din 03.04.2012 

Doctorat şi masterat   

 Specialităţi, conducători 

 Teze susţinute 

 Doctoranzi 

Colaborări ştiinţifice Naţionale, regionale, internaţionale, sectorul privat 

Achiziţii publice Conform HG 188 din 03.04.2012 

Funcţii vacante Conform HG 188 din 03.04.2012 

Referinţe utile Se extrag parţial de pe www.asm.md 

Contacte Adresă, telefon, fax, e-mail 

Statistici Contor pentru evidenţa numărului vizitelor 

Instrument de căutare Căutarea în conţinutul paginii web 

 

 

Cerinţe obligatorii faţă de structură pentru paginile web ale membrilor de profil şi afiliaţi  

 

Cerinţe de structură Descrierea cerinţei 

Funcţionalitatea multilingvă 

Site-ul are conţinut de bază obligatoriu în română, cu versiuni 

în cel puţin încă o limbă (preferabil engleza) 

Harta site-ului  

Noutăţi ştiinţifice (cu opţiunea 

RSS) Noutăţi, evenimente, anunţuri 

Concursuri Se extrag parţial din www.expert.asm.md 

Cercetare ştiinţifică 

Profiluri de acreditare,  

direcţii de cercetare 

Consiliul(ile) ştiinţific(e)  Membrii (nume, prenume, funcţia, date de contact) 

Subdiviziuni 

- denumirea, 

- şeful subdiviziunii, cu indicarea numărului de telefon şi 

a e-mailului de serviciu, 

- angajaţii subdiviziunii, cu indicarea numărului de 

telefon şi a e-mailurilor de serviciu, 

- domeniile de activitate ale subdiviziunii, 

- serviciile oferite cu indicarea termenelor de executare şi 

a preţurilor (după caz). 

 

Se extrag parţial din www.expert.asm.md 

Programe şi proiecte ştiinţifice* 

- denumirea,  

- statutul proiectului (în derulare, finalizat) 

- directorul de proiect, 

- rezumatul proiectului 
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- scopurile şi sarcinile de bază,  

- beneficiarii şi executanţii,  

- termenele de realizare, 

- rezultatele scontate,  

- rezultatele obţinute, 

- volumul şi sursele de finanţare. 

Se extrag parţial din www.expert.asm.md 

* Se publică programele şi proiectele începând cu ... 

Rezultate ştiinţifice  Rapoarte, elaborări, implementări 

Publicaţii Se extrag parţial din IBN http://www.ibn.idsi.md/ 

Rapoarte financiare (pentru 

activitatea ştiinţifică) Conform HG 188 din 03.04.2012 

Doctorat şi masterat   

 Specialităţi, conducători 

 Teze susţinute 

 Doctoranzi 

Colaborări ştiinţifice Naţionale, regionale, internaţionale, sectorul privat 

Achiziţii publice Conform HG 188 din 03.04.2012 

Funcţii vacante Conform HG 188 din 03.04.2012 

Referinţe utile  

Contacte  

Statistici Contor pentru evidenţa numărului vizitelor 

Instrument de căutare Căutarea în conţinutul paginii web 

 

5. Cerinţe privind interfeţele de interoperabilitate pentru reutilizarea informaţiei 

 

Platforma de interoperabilitate în sfera CDI prevede mecanisme pentru asigurarea unui nivel înalt de 

disponibilitate, fiabilitate şi performanţă. Serviciile de platformă din cadrul platformei CDI comune vor fi 

disponibile pentru reutilizare prin intermediul platformei de interoperabilitate:  

- serviciul de autentificare şi control al accesului (mecanisme de autentificare şi control al accesului la 

diferite clase de date în funcţie de rolul utilizatorului şi localizarea fizică a acestuia, care ţine de 

reţeaua de IP din care face parte); 

- serviciul de notificare (asigură schimbul de notificări atât în cadrul sistemelor separate, cât şi între 

sisteme); 

- serviciul de jurnalizare (asigură evidenţa log-urilor de acces la sisteme şi al erorilor).  

http://www.expert.asm.md/
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Fig. 1. Platforma de interoperabilitate în sfera CDI 

 

Cadrul de interoperabilitate asigură reutilizarea şi schimbul de date eficient şi securizat prin 

conectarea resurselor şi serviciilor informaţionale în sfera CDI la platforma comună de interoperabilitate; va 

facilita asigurarea cadrului favorabil pentru optimizarea serviciilor publice prin reutilizarea resurselor şi 

serviciilor. 

Drept sursă de date pentru paginile web ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării vor servi SI 

www.asm.md, www.expert.asm.md, www.ibn.idsi.md, care conţin informaţii relevante din domeniul CDI. 

Structurile bazelor de date ale acestor sisteme au fost optimizate în conformitate cu standardul internaţional 

privind formatul comun al informaţiilor din cercetarea europeană CERIF (Common European Research 

Information Format – www.eurocris.org), recomandat de Comisia Europeană. 

Manualul CERIF oferă un model conceptual formal pentru suportul managementului informaţiilor 

de cercetare, inclusiv elaborarea şi interoperabilitatea sistemelor de informare pentru cercetare-dezvoltare. 

Sistemul permite schimbul înregistrărilor de date ce descriu proiecte de cercetare între ţările membre ale UE 

şi servesc ca bază pentru formatul înregistrărilor unei reţele de BD ale cercetării din ţările respective. 
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6. Cerinţe generale faţă de paginile web 

 
CATEGORIA  

CERINŢELOR 

DESCRIEREA CERINŢELOR 

Adresa URL 

 
 Adresa URL trebuie să fie simplă, accesibilă şi uşor de 

memorizat.  

 Adresa URL a paginilor web ale membrilor instituţionali va fi 

domen de nivelul 3  www.organizatie.asm.md 

Cerinţe privind 

accesibilitatea şi 

uzabilitatea 

 

 Sursa trebuie să se acceseze rapid (un timp de download de la 1 

până la 3 secunde cu o conexiune Internet de 100 MB); 

 Pagina web va fi disponibilă 24/24 

 Pagina de bază se va descarcă eficient (fără semne „în proces de 

creare” sau cu conţinut lipsă); 

 Pagina web va fi uşor de navigat; 

 Conţinutul va fi clar indicat; 

 Site-ul trebuie să respecte cerinţele minime de accesibilitate 

descrise de World Wide Web Consortium (W3C) - 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/; 

 Va fi testată compatibilitatea interfeţei cu cele mai populare 

exploratoare (MS Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari, 

Opera, Google Chrome). 

 Pagina web trebuie să fie adaptată pentru accesarea de pe 

echipamente mobile (telefon mobil, smartphone etc.) 

Cerinţe privind  

designul paginii şi 

multimedia 

 Informaţia importantă va fi prezentată „mai sus de fald” (70% 

din utilizatori nu vor derula pagina în jos, astfel o parte din 

conţinut nu este prezentată lor); 

 Logoul organizaţiei este prezent pe fiecare pagină; 

 Informaţia de contact este prezentă pe fiecare pagină, inclusiv 

adresa şi numerele de telefon; 

 Informaţiile textuale de bază se vor publica în format de text – 

HTML; 

 Fonturile, mărimea textului şi mărimea blocurilor de text trebuie 

să fie uşor de citit (se admite utilizarea codului pentru 

reprezentarea materialelor informative şi a setului de fonturi 

Arial, Helvetica, Sans-Serif (MS Sans Serif), Courier (Courier 

New), Times new Roman, Tahoma, Verdana); 

 Se va evita utilizarea în titluri a fontului cursiv; sublinierea 

textului, deoarece aceasta poate fi interpretată ca o referinţă; 

 Optimizare pentru imprimare (materialul relevant poate fi uşor 

selectat şi imprimat); 

 Trebuie să fie asigurată plasarea eficientă a informaţiei de 

diferită natură (imaginile, multimedia şi documentele online); 

 Accesul la funcţionalităţile paginii trebuie să fie intuitiv, se 

recomandă utilizarea pe fiecare pagină a unei serii de link-uri 

care să ajute la determinarea exactă a locului paginii respective 

în structura site-ului; 

 Imaginile şi multimedia au ALT / tag cu o descriere inteligibilă; 

 Documentele textuale pot fi anexate în formatele: ODT 

(editabil), DOC (editabil) sau PDF; 

 Tabelele pot fi ataşate în formatul: CSV, XLS sau ODS (editabil) 

sau PDF; 

http://www.organizatie.asm.md/
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 Obiectele grafice se prezintă în formatele: GIF, JPG (JPEG) sau 

PNG; 

 Materialele video se prezintă în format: MPEG, AVI, FLV şi 

WebM; 

 Materialele audio se prezintă în formatele: MP3 sau WAV; 

 La plasarea materialelor elaborate în Macromedia Flash se 

utilizează formatul SWF sau FLV; 

 La plasarea arhivelor se utilizează formatul ZIP; 

 Se va evita plasarea pe pagină a imaginilor de dimensiuni mari. 

Parametrii lineari ai imaginii (înălţimea şi lăţimea, coordonatele 

de poziţionare) se indică, în mod obligatoriu, în codul HTML al 

paginii şi nu trebuie să depăşească mărimea 500x350 pixeli; 

 Pe pagină vor fi implementate mijloace de socializare (bloguri, 

reţele de socializare, wiki, youtube, fluxuri RSS etc.). 

Cerinţe privind 

gestiunea conţinutului 
 Sistemul de gestiune a conţinutului va fi eficient şi adecvat; 

 Pentru administrarea site-ului va fi nominalizat un responsabil 

din cadrul organizaţiei; 

 Va fi elaborat şi aprobat un regulament cu privire la 

administrarea conţinutului paginii web;  

 Va fi indicată data ultimei revizuiri a paginii (această dată 

trebuie să fie bine marcată); 

 Autorul(ii) materialului vor fi clar indicaţi; 

 Conţinutul va fi actualizat în permanenţă; 

 Existenţa linkurilor interne şi a linkurilor externe;  

 Linkurile vor fi active şi corecte; 

 Existenţa unui sistem de evaluare a ratingului documentelor 

publicate pe server; 

 Implementarea mecanismului de statistică (se recomandă Google 

Analytics şi www.alexa.com); 

 Vor fi oferite linkuri privind prezenţa organizaţiei în reţelele de 

socializare. 

Cerinţe tehnice 

 
 Se permite să se utilizeze: 

1) HTML standard, inclusiv HTML 5 pentru prezentarea 

conţinutului; 

2) JavaScript pentru conferirea de interactivitate şi 

dinamicitate; 

3) CSS pentru descrierea prezentării paginii-web. 

Cerinţe privind 

securitatea informaţiei 
 Accesul utilizatorilor la funcţionalităţile Sistemului de Gestiune 

a Conţinutului va fi restricţionat; 

 Se va implementa politica de backup / restore (minim o dată pe 

săptămână); 

 Se va asigura respectarea legislaţiei privind copyrightul şi 

drepturile de autor; 

 Pentru pagina web se va implementa serviciul de jurnalizare. 
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