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e-Infrastructura CDI din RM cunoaşte în dezvoltarea sa mai multe etape. Una din etapele importante o 

constituie evaluarea cercetării ştiinţifice şi asigurarea suportului informaţional pentru o evaluare cât mai obiectivă, în 
regim online şi în timp real. O asemenea evaluare complexă oferă posibilitatea de extindere a opţiunilor de vizibilitate 
a producţiei ştiinţifice, a instrumentelor de realizare a cercetărilor, a organizării şi administrării sistemului CDI, a 
mijloacelor atrase pentru sfera CDI, a influenţelor mediului extern asupra CDI, a politicilor decizionale şi de 
finanţare, precum şi a impactului asupra societăţii.  

Cuvinte-cheie: TIC, CDI, IBN, Expert online, eInfrastructura Academica, evaluare, suport informaţional  
 
Tehnologia societăţii informaţionale reprezintă atât un suport transversal pentru toate sectoarele 

economiei, cât şi o industrie cu un dinamism extraordinar. După cum arată rapoartele şi documentele 
strategice, la ora actuală, „economia Uniunii Europene este afectată de o penurie de personal calificat în 
materie de TIC. Din acest motiv, este posibil ca, în Europa, 700 000 de locuri de muncă să nu poată fi 
ocupate până în 2015” [1, p. 94]. Iniţiativa i2010 „O societate europeană informaţională pentru creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă” recomandă statelor membre ale UE dublarea cercetării în 
domeniul TIC. În Republica Moldova, sectorul TIC se află în continuă creştere şi solicitare, iar cadrul 
normativ, în acest sens, se completează progresiv:  

1. Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 86 din 27.05.2010 cu privire la reţeaua informaţională 
„ACADEMICA”;  

2. Programul strategic de e-Transformare (HG 710 din 20.09.2011); 
3.  Iniţiativa datelor guvernamentale deschise (directiva prim-ministrului din 29 aprilie 2011, RM a 

17-a ţară care a aderat la Iniţiativa Globală a Datelor Guvernamentale Deschise); 
4. Crearea obligatorie a subdiviziunii e-Transformare în ministere, alte autorităţi publice centrale 

(HG nr. 499 din 6.07.2012); 
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5. Acord de colectare, producere şi diseminare a indicatorilor de monitorizare a edificării societăţii 
informaţionale în RM (semnat de AŞM la 24 iulie 2012); 

6. Programul privind cadrul de interoperabilitate (HG 656 din 05.09.12); 
7. Proiectul Strategiei Moldova Digitală 2020 –MTIC; 
8. Proiectul Strategiei Moldova Cunoaşterii 2020 – AŞM; 
9. Proiectul-cadru de investiţii inteligente în tehnologii informaţionale (Guvernul RM). 
Cu toate acestea, investiţiile în domeniul TIC, în republică, sunt, deocamdată, sub nivelul aşteptat. 

Prezentul studiu privind asigurarea informaţională a sferei CDI din RM se referă, prioritar, la 3 
compartimente: I. e-Infrastructură (conectivitate); II. Conţinut (content); III. TIC în suportul evaluării 
cercetări ştiinţifice. 

Dezvoltarea e-infrastructurii pentru AŞM poate fi, convenţional, divizată în 3 etape: Etapa I. Audit 
extern: Evaluarea infrastructurii de comunicaţii academice şi interconectarea cu reţeaua RENAM (2006); 
Etapa II. Dezvoltarea şi consolidarea infrastructurii de comunicaţii a reţelei ACADEMICA, 1Gbps (2007–
2011: IDSI); Etapa III. Dezvoltarea reţelei ACADEMICA – reţea de cunoştinţe: implementarea e-
serviciilor, creare de conţinut din sfera CDI (2011 – până în prezent). 

În 2012, în reţeaua ACADEMICA este conectată direct la GEANT prin RoEduNet şi Internet 
200Mbps/1Gbps Mbps – A.O RENAM şi 2 canale de rezervă Internet/Intranet MDX – Moldtelecom – 2 x 
8/100 Mbps. În reţea, sunt conectate 19 instituţii de cercetare, membri instituţionali ai AŞM, Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, instituţii auxiliare: Biblioteca ştiinţifică a AŞM 
„A.Lupan” şi Centrul de Proiecte Internaţionale; instituţii de învăţământ: Universitatea AŞM şi Liceul 
AŞM; instituţii de profil: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. În total, sunt conectate 14 
edificii, reprezentând 5 sectoare, 26 de organizaţii, care dispun de peste 1300 de calculatoare, dintre care 
1000 sunt conectate în baza tehnologiei 1 Gbps; infrastructura proprie de 4 km de fibră optică, peste 50 km 
de cablu UTP, cat.6. Cele 17 procesoare ale serverelor şi maşinilor virtuale cu 62 GB RAM şi 10,5 TB 
HDD, asigură întreaga comunitate ştiinţifică cu 11 servicii informatice. Modelul vechi al reţelei 
(conectivitate – ultima milă) a suferit modificări majore (figura 1):  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Optimizarea reţelei ACADEMICA 

 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a întreprins mai multe acţiuni pentru eficientizarea 

e-Infrastructurii ACADEMICA: Conectarea utilizatorilor la reţea 100/1000Mbps în echipament CISCO; 
Instalare/mentenanţă NetflowAnalyser; VPN reţea de contablitate; VLAN institute; VLAN noduri; 
Implementare Eduroam; Implementare Google Analytics pentru site-urile academice; Virtualizare servere; 
Inventariere echipament săli de conferinţă pentru implementarea Educonf; Implementare ISO27001, 
iniţierea implementarării ITIL v.3 etc. 

Institutele conectate în reţeaua ACADEMICA utilizează un trafic stabil în creştere. În perioada 
2007–2012, s-au înregistrat indicatori în dinamică pozitivă pentru toate instituţiile (figura 2). 
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Figura 2. Dinamica traficului de date, reţeaua ACADEMICA 2009-2012 (9 luni) 

 
Un indicator clar al creşterii gradului de informatizare a sferei CDI din RM îl constituie includerea 

instituţiilor ştiinţifice din RM în topul site-urilor centrelor elaborat de prestigiosul Webometrics [2], în care 
situaţia arată în felul următor (tabelul 1):  

Tabelul 1  
Topul centrelor de cercetare din RM (Webometrics, vizitat la 12 septembrie 2012) 

 
Poz. RM Poz.în lume Site-ul Instituţia 
1 139 www.asm.md Academia de Ştiinţe a Moldovei  
2 
 

1535 
 

www.math.md 
 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM  

3 
 

2304 
 

www.idsi.md 
 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

4 4217 www.amlib.info Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A.Lupan” AŞM  
5 4636 www.phys.asm.md Institutul de Fizică Aplicată al AŞM  
6 5260 www.iisd.md Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
7 
 

5522 
 

www.iiesp.asm.md 
 

Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice 
al AŞM 

8 6540 www.iefs.md Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  
9 6654 www.ie.asm.md Institutul de Energetică al AŞM 
10 6851 www.chem.asm.md Institutul de Chimie al AŞM 
11 6886 www.imb.asm.md Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 
12 6952 www.if.asm.md Institutul de Filologie al AŞM  

13 7229 www.iien.asm 
Institutul de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii “D.Ghiţul” 

14 7310 www.igs.asm.md Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM  
15 7372 www.ieg.asm.md Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM  
16 7384 www.ifs.asm.md Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM 

17 7441 www.igfp.asm.md 
Institutul de Genetică şi Fiziologia Plantelor al 
AŞM  

18 7452 www.gradinabotanica.asm.md Grădina Botanică (Institut) a AŞM  
19 7459 www.zoology.asm.md Institutul de Zoologie al AŞM  
20 
 

7461 
 

www.ippae.asm.md 
 

Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură 
Ecologică al AŞM 

21 7465 www.enciclopedia.asm.md Institutul de Studii Enciclopedice, AŞM  
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La compartimentul Conţinut ştiinţific, se observă o completare progresivă a acestuia sub raport 

cantitativ şi calitativ. La ora actuală, funcţionează peste 80 site-uri din sfera CDI dedicate ştiinţei, cu un 
volum de 80 GB informaţie. Printre cele mai importante realizări, se numără EXPERT online (Sistem 
informatic de aplicare şi evaluare a propunerilor de proiecte) [3, 4] şi Instrumentul Bibliometric Naţional 
(IBN) [5], sistem informatic în care sunt depozitate 57 din cele 73 reviste ştiinţifice naţionale, care au fost 
identificate pe Internet. Sistemele elaborate care sunt funcţionale la ora actuală sunt instrumente care au 
menirea să sporească gradul de obiectivitate în procesul de evaluare a cercetărilor ştiinţifice, prin 
vizibilitate, egalitate de posibilităţi şi transparenţă. Astfel, în perioada 2008-2011, prin sistemul informatic 
EXPERT online, au fost înaintate 1396 de propuneri de proiecte de cercetare. IDSI, de asemenea, a elaborat 
27 de noi site-uri cu destinaţie academică, care au contribuit la evaluare prin diseminare mai rapidă a 
cunoştinţelor (figurile 5, 6). 

 
Figura 5. Dinamica vizualizărilor (visits) site-urilor academice elaborate de IDSI în 2011 

Figura 3. Pagina principală a EXPERT 
online 

Figura 4. Pagina principală a IBN  
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Figura 6. Vizibilitatea resurselor informaţionale academice care au implementat Google Analytics  

în 2008-2011 
 

În procesul de evaluare a proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a dosarelor, nominalizărilor 
etc., au fost antrenaţi diverşi specialişti, al căror număr SI le afişează în regim automat (tabelul 2): 

 
Tabelul 2 

Evaluarea proiectelor din sfera CDI 
 

Indicatori 2008 2009 2010 2011 
Concursuri de proiecte   11 17 
Evaluări 594 536 495 623 
Dr. hab. antrenaţi în procesul de evaluare 126 208 252 138 
Dr. antrenaţi în procesul de evaluare 118 79 65 69 
Specialişti de înaltă calificare fără grad ştiinţific 8 - - - 
Evaluatori 244 287 317 207 

 
Concluzii. Serviciile informatice trebuie să ocupe o nişă mult mai importantă pe piaţa ştiinţifică. 

Competenţele IDSI pentru organizarea şi asigurarea suportului şi dezvoltarea sistemelor informaţionale în 
domeniul CDI sunt de luat în calcul, fiind o instituţie abilitată cu dreptul de a realiza cercetări în domeniul 
dezvoltării societăţii informaţionale, implicit a TIC şi a asigurării informaţionale a sferei CDI. AŞM (prin 
reţeaua Academica, SI Expert online şi IBN) oferă un suport informaţional cu potenţial de deschidere, 
extindere şi diseminare, care are ca obiectiv sporirea calităţii evaluării cercetărilor ştiinţifice din sfera CDI 
din Republica Moldova. 
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