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entru un acces mai rapid la fondul de cunoştinţe
digitale şi pentru sporirea capacităţilor de genera-

re a conţinutului digital ştiinţific, comunitatea trebuie să
posede anumite competenţe digitale. Acestea pot fi formate şi de sine stătător, însă, pentru o eficienţă şi un impact

mai mare, este nevoie de alfabetizarea digitală pe scară
largă a societăţii în ansamblu. În cazul comunităţii ştiinţifice, alfabetizarea se referă la familiarizarea acesteia

cu tehnologiile informaţionale moderne şi la instruirea
digitală continuă.

Specialiştii constată că “este mai puţin important
dacă competenţa este denumită competenţă informaţională, competenţă digitală sau, mai simplu,
competenţă pentru o eră a informaţiei (...). Important este ca ea să fie promovată în mod activ, ca un
element central de principii şi practici în educaţia
contemporană” [1]. Autoarea afirmă că competenţa
solicitată de mediul digital pare a fi doar extensia
modernă a primului termen al seriei “a scrie şi a citi”.
“O îmbunătăţire a acestui tip de competenţă este
întotdeauna asociată cu o schimbare în societate. O
societate nealfabetizată, în care indivizii nu pot găsi
şi evalua ei înşişi informaţia nu poate fi o societate
deschisă” (K. Popper) [idem]. Politicile Open Access
şi comunicarea ştiinţifică sunt şi ele orientate spre
o societate deschisă [a se vedea 2]. Într-un anumit
sens, a avea competenţe digitale înseamnă a scrie/a
citi, a căuta conţinut, a naviga hypertextual şi a evalua conţinutul pe suport digital.

60

| Intellectus 1/2013

Competenţa digitală include patru tipuri de subcompetenţe esenţiale: asamblarea cunoştinţelor
(knowledge assembly); căutarea informaţiei în Internet (Internet searching); navigarea hipertextuală
(hypertextual navigation); evaluarea conţinutului
(content evaluation) [3, p. 97]. Competenţa digitală reprezintă una dintre cele opt competenţe-cheie care sunt esenţiale pentru orice persoană într-o
societate bazată pe cunoaştere: 1) comunicarea în
limba maternă; 2) comunicarea în limbi străine; 3)
competenţa matematică şi competenţe de bază
privind ştiinţa şi tehnologia; 4) competenţa digitală;
5) capacitatea de a învăţa procesul de învăţare; 6)
competenţe sociale şi civice; 7) simţul iniţiativei şi al
antreprenoriatului; 8) conştiinţa şi expresia culturală [1]. Actualmente, introducerea competenţelor şi
alfabetizării digitale sunt tratate drept o prioritate
în iniţiativa emblematică „Noi competenţe pentru
noi locuri de muncă” [4]. Marhan trece în revistă cele
şapte dimensiuni ale competenţelor digitale propuse de Shapiro şi Hughes (1996), fiecare dimensiune
fiind la rândul său o altă competenţă:
▪▪ utilizarea instrumentelor informatice (tools literacy) – a înţelege şi utiliza instrumente TI, inclusiv elementele hardware, software şi multimedia;
▪▪ utilizarea resurselor (resource literacy) – a
înţelege formele şi metodele de acces la sursele de
informaţie, în special cele aflate în reţea;
▪▪ competenţa social-structurală (social-struc-

technology literacy) – capacitatea de a înţelege
inovaţiile în domeniul TIC şi de a lua decizii inteligente cu privire la implementarea noilor tehnologii;
▪▪ atitudinea critică (critical literacy) – abilitatea de a evalua în mod critic beneficiile şi costurile
TI (de notat că aceasta nu este similară “gândirii critice”) [1, p. 5-6] (mai jos a se vedea fig. 1, în care am
încercat să le sintetizăm).
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tural literacy) – a înţelege situaţia socială şi producerea de informaţie;
▪▪ căutarea informaţiei (research literacy)
– utilizarea instrumentelor TIC pentru cercetare şi
educaţie;
▪▪ publicarea informaţiei (publishing literacy)
– abilitatea de a comunica şi publica o informaţie;
▪▪ dezvoltarea noilor tehnologii (emerging

Fig. 1. Competenţa digitală

Dreptul la Internet şi competenţă în utilizarea
acestuia sunt două componente fundamentale
(una legislativă şi alta de formare) care definesc era
computerului. Chiar dacă Gilster nu urmează exemplul altor autori în prezentarea unor liste de componente structurale, el atrage totuşi atenţia că achiziţionarea alfabetului digital necesar pentru utilizarea
Internetului implică stăpânirea unui set important
de competenţe care include:
▪▪ abilitatea de a face judecăţi în cunoştinţă de cauză despre ceea ce poate fi găsit online, gândirea critică fiind cheia care face posibilă o evaluare echilibrată, făcând diferenţa între conţinut şi prezentarea sa;
▪▪ capacitatea de a citi şi înţelege informaţia într-un mediu dinamic şi nonsecvenţial, bazat pe hipertext;
▪▪ deprinderi de asamblare a cunoştinţelor; con-

struirea unui corp de cunoştinţe în care se poate
avea încredere, utilizând informaţia din diverse surse, împreună cu abilitatea de a colecta şi evalua atât
fapte, cât şi opinii, la modul ideal, fără a fi denaturate;
▪▪ deprinderi de căutare a informaţiei, în special
implicând utilizarea motoarelor de căutare din Internet;
▪▪ gestionarea fluxului multimedia, utilizând filtre de informaţie şi agenţi;
▪▪ crearea unei strategii informaţionale personale, cu selectarea surselor şi a mecanismelor de transfer al informaţiei;
▪▪ a fi conştient de existenţa celorlalte persoane
participante la reţea şi de posibilitatea extinsă (prin
reţea) de a-i contacta, a discuta diferite probleme
sau a le solicita ajutorul;
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▪▪ a fi capabil de a înţelege o problemă şi de a
pune acele întrebări care conduc la informaţia necesară rezolvării sale;
▪▪ a înţelege modul în care conţinutul prezentat
într-un format tradiţional poate fi preluat de instrumentele reţelei;
▪▪ a avea siguranţă în judecarea validităţii şi
completitudinii materialului pe care îl putem găsi
navigând pe conexiunile hipertextului. [1].
Toate acestea indică clar faptul că o comunitate
cu reprezentanţi prioritar de vârsta a treia în sfera
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din RM (Rotaru,
Cujba etc.) [6, p. 9-16] constituie o problemă majoră, pentru soluţionarea căreia Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării până în 2020: Moldova
Cunoaşterii [7] trebuie să vină cu propuneri concrete. Alfabetizarea digitală trebuie să se constituie
într-un program pe termen lung, prin concursul şi
antrenarea întregii comunităţi ştiinţifice. În acest
scop se aşteaptă o diseminare activă a informaţiei
privind performanţa mediului online faţă de mediul
tradiţional [8] – al informaţiei tipărite pe hârtie şi
depozitate în biblioteci. Bibliotecile online constituie forme noi de diseminare a cunoştinţelor, inclusiv
ştiinţifice [9]. Instituţiile de tip bibliotecă (repozitoriile, arhivele, depozitele digitale, bazele de date,
sistemele informatice dedicate etc.) sunt cele care
pot oferi transparenţă şi vizibilitate [10]. Acestea,
împreună cu depozitele instituţionale sau de nivel
naţional (de tipul Instrumentului Bibliometric Naţional – IBN) [11], vor permite un acces rapid la datele
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, aşa cum
prevăd strategiile europene din domeniu, sporind
astfel nivelul de accesibilitate online (un indicator important al informatizării societăţii). Publicarea operelor ştiinţifice [12] este una din pârghiile de
bază ale managementului ştiinţei (despre riscurile
publicării online a se vedea Otto Kinne [13]).
Un factor extrem de important în procesul de
pregătire a utilizatorilor de sisteme informatice (SI)
este e-incluziunea, adică „acţiunile care trebuie întreprinse pentru crearea unei societăţi informaţionale incluzive, adică o societate informaţională
pentru toţi. Scopul principal este de a permite fiecărei persoane să participe la societatea informaţională, în pofida unei situaţii personale sau sociale
defavorizate. Astfel, e-incluziunea este necesară
din motive de dreptate socială, pentru a asigura
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echitatea în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere.
Este nevoie de utilizat pe deplin potenţialul oferit de societatea informaţională pentru creşterea
productivităţii şi reducerea costurilor generate de
excluziunea socială şi economică. O societate informaţională incluzivă prezintă numeroase oportunităţi de piaţă pentru sectorul TIC.” [3] Pentru a nu fi
acuzată de e-excluziune, AŞM este chemată să depună toate eforturile pentru crearea, pe de o parte,
şi includerea, pe de altă parte, a tuturor cercetătorilor în programe de alfabetizare digitală. În lume se
operează deja din 2003 cu indicele agregat de acces
digital DAI (Digital Access Index), care reprezintă
modalitatea cantitativă de evaluare a excluziunii
digitale [14, p. 9-10].
Comunitatea ştiinţifică din RM fiind în mare parte în vârstă, pentru a se familiariza cu avantajele TIC
şi a le utiliza eficient este nevoie de un efort susţinut, nemaivorbind de faptul că toate cunoştinţele
generate de aceasta ar trebui, într-un final, să fie şi
în format digital, interoperabile, măsurabile şi la dispoziţia societăţii [15]. Necesitatea instruirii continue
privind utilizarea TIC în activitatea de cercetare şi
management al activităţii de cercetare se regăseşte
pe primele poziţii în chestionarele anuale completate de către beneficiari de servicii informaţionale
disponibie în reţeaua ACADEMICA [16].
Strategiile digitale europene pentru perioada de
până în anul 2020 recomandă încadrarea strategiilor naţionale în pilonii-cheie ai agendelor digitale,
prevăzând contribuţia la formarea pieţei digitale
unice dinamice prin crearea de conţinuturi şi servicii atractive online şi libera circulaţie a acestora, care
se face inclusiv prin crearea şi sporirea încrederii în
mediul digital [3, p. 50].
Pentru promovarea incluziunii digitale şi a competitivităţii în domeniul cercetare-inovare este necesară garantarea accesului tuturor cercetătorilor
la viteze de Internet superioare şi îmbunătăţirea
eficienţei şi a calităţii serviciilor publice. În acest
scop, creşterea gradului de alfabetizare digitală şi a
competenţelor digitale este una dintre cele mai importante acţiuni care se aşteaptă de la comunitatea
ştiinţifică.
Un aspect extrem de important în această activitate revine interoperabilităţii şi standardizării în
vederea îmbunătăţirii interacţiunii, schimbului şi
cooperării transfrontaliere şi transsectoriale dintre

bunătăţirii continue a cadrului de interoperabilitate.
Pentru asigurarea reutilizării datelor, în baza cadrului de interoperabilitate a sistemelor informatice din sfera CDI a fost propusă de autor platforma
tehnică de interoperabilitate sectorială (sfera CDI
din RM) (fig. 2).
Ca servicii de platformă (serviciul de autentificare şi control al accesului, serviciul guvernamental de plăţi electronice, serviciul guvernamental de
notificare şi serviciul guvernamental de jurnalizare)
urmează a fi utilizate cele din cadrul platformei de
interoperabilitate guvernamentală. Pentru asigurarea interoperabiltăţii cu alte platforme sectoriale
din UE va fi utilizat standardul CERIF.
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administraţiile publice europene pentru furnizarea
de servicii publice. În acest scop, în Republica Moldova este deja aprobat Programul privind Cadrul de
Interoperabilitate [17]. Implementarea acestui cadru
în sectorul public îşi propune creşterea eficienţei
operaţionale interne, prin asigurarea interoperabilităţii şi coerenţei sistemelor TI şi a schimbului de
date. La nivel tehnic Cadrul de Interoperabilitate se
va realiza prin implementarea unei platforme tehnice de interoperabilitate, parte a platformei tehnologice guvernamentale comune. Platforma în cauză va
prevedea mecanisme pentru asigurarea unui nivel
înalt de disponibilitate, fiabilitate şi performanţă şi
va conţine instrumente de colaborare în scopul îm-

Fig. 2. Interconectarea sistemelor informatice din sfera CDI din RM
(realizat în baza Cadrului de Interoperabilitate în sectorul public)
Cazul particular al Sistemului informatic EXPERT
online [18] constituie o ilustrare a situaţiei când
comunitatea a fost atrasă într-un exerciţiu de depunere online a propunerilor de proiecte din sfera
CDI, selectate prin concurs, cu finanţare de la buget.
Acest serviciu informatic s-a dovedit a fi o încercare pentru comunitatea ştiinţifică care, în câţiva ani
(2009–2012), a reuşit să dea rezultate pozitive. Prin

introducerea EXPERT online, ca parte componentă
a Sistemului Informaţional al sferi CDI „Potenţialul
ştiinţific al Republicii Moldova”, şi corelarea indicatorilor generaţi de acesta cu sporurile salariale,
premiile academice şi naţionale, gradele ştiinţifice,
acreditarea instituţiilor şi revistelor etc., cercetătorii ştiinţifici din cadrul AŞM vor fi stimulaţi să-şi
sporească activismul ştiinţific, contribuind astfel la
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creşterea productivităţii ştiinţifice a ţării. Beneficiari
ai sistemului sunt cele 53 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării a RM; toată comunitatea ştiinţifică;
membrii comisiilor de expertiză, evaluatorii şi organele cu drept de decizie, societatea civilă.
Experţii independenţi ai proiectelor din sfera CDI
dispun de pagini personale pentru expertizarea online a proiectelor; Consiliul consultativ de expertiză
(CCE) dispune de un sistem informaţional de monitorizare în timp real a procesului de expertizare a
proiectelor, iar directorii de proiect dispun de acces
la rezultatele evaluării propunerilor de proiecte în
regim online. Rezultatele chestionarului privind satisfacţia utilizatorului arată că comunitatea nu este
suficient de pregătită pentru asemenea exerciţii.
Implementarea unor astfel de servicii electronice
urmăreşte scopul de a eficientiza activitatea de
cercetare şi management al sferei CDI. Impactul şi
utilitatea economică a SI EXPERT online se deduc
din funcţionalitatea acestuia pentru comunitatea
ştiinţifică. În perioada 2008–2012 au fost depuse
online (iniţial cu suportul total al Institutului de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI)) 1779
de propuneri de proiecte/programe: în 2008 – 417
propuneri de proiecte/programe în cadrul a 8 concursuri, în 2009 – 490 de propuneri de proiecte/programe din cadrul a 8 concursuri, iar în 2010 – 384
de propuneri de proiecte în cadrul a 4 concursuri
în care au fost antrenaţi peste 4000 de executanţi,
în 2011 – 222 de propuneri de proiecte în cadrul a
7 concursuri, iar în 2012 – 266 de propuneri de proiecte în cadrul a 13 concursuri. În aceeaşi perioadă,
site-ul ww.expert.asm.md a fost vizitat de 21372 de
vizitatori unici din 99 de ţări, efectuând 103851 de
vizite, cu o durată medie de 18 minute 05 secunde
(Google Analytics). Peste 1500 de persoane au fost
instruite în utilizarea sistemului informatic nominalizat şi asistate în procesul de înaintare a propunerilor de proiecte, participând la şedinţe colective în
institute, precum şi individual. Ca rezultat, a crescut
transparenţa AŞM în raport cu comunitatea ştiinţifică privind organizarea concursurilor de proiecte
finanţate din bani publici. începând cu anul 2009,
depunerea online a propunerilor de proiecte în
sfera CDI a fost unul din motivele de bază pentru
care directorii de proiecte au antrenat în echipele
de cercetare din cadrul proiectelor instituţionale (la
depunerea propunerilor de proiecte) 32,1% de persoane cu vârsta sub 35 de ani.
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Utilizarea TIC moderne de către comunitatea
ştiinţifică va face ca activitatea de cercetare-dezvoltare să devină una mult mai atractivă pentru noua
generaţie digitală.
Concluzii

Dezvoltarea suportului informaţional al comunităţii ştiinţifice din RM se bazează în mare parte pe
pregătirea şi încrederea utilizatorilor/cercetătorilor şi
ale întregii comunităţi în sistemele informatice care
servesc acestui suport. Acest proces se sprijină pe alfabetizarea şi incluziunea digitală a reprezentanţilor
comunităţii şi acestea constituie obiectivele majore
ale strategiilor digitale pentru următoarele decenii.
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Rezumat

Abstract

Pregătirea şi formarea încrederii utilizatorilor în sisteme informatice dedicate este o condiţie obligatorie
pentru dezvoltarea suportului informaţional al unei
comunităţi ştiinţifice. Aceasta se clădeşte pe alfabetizarea şi incluziunea digitală a reprezentanţilor acestei
comunităţi, care constituie obiectivele majore ale tuturor strategiilor digitale pentru următoarele decenii
(Moldova Cunoaşterii, Moldova digitală 2020 etc.).
Cuvinte-cheie: alfabetizare digitală, incluziune
digitală, competenţă digitală, comunitate ştiinţifică,
societate informaţională, servicii electronice, interoperabilitate

Training and building of users trust in dedicated
information systems is a prerequisite for the development of information support of a scientific community. It is built on digital literacy and inclusion of
the representatives of this community, which is a
major objective of all the digital strategies for the
coming decades (Moldova of Knowledge, Digital
Moldova 2020, etc.).
Keywords: digital literacy, digital inclusion, digital competence, scientific community, information
society, electronic services, interoperability
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