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Cadrul normativ / legal din Republica Moldova 
• Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova 

• câteva articole ale acestui Cod prevăd garantarea accesului la informația științifică 
• Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 

• noile cunoștințe pot apărea numai dacă există infrastructuri de cercetare de bună 
calitate și accesibile 

• cercetători pot avea acces la facilități științifice distribuite 
• promovarea pe plan european a avantajelor și rezultatelor remarcabile obținute de 

către echipele de cercetare din Republica Moldova 
• facilitarea accesului la cunoștințele științifice 

• Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” 
• prevede elaborarea și implementarea Programului privind crearea, dezvoltarea și 

valorificarea conținutului digital din Republica Moldova 
• trebuie să fie create condiții și mecanisme stimulative pentru creatorii de conținut, 

inclusiv prin utilizarea intensă a oportunităților oferite de datele deschise 
 

INSĂ: La nivel național Accesul Deschis nu a devenit încă principiu 
acceptat pentru accesul la cunoaștere 

http://www.idsi.md/
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Necesitatea Ştiinţei Deschise pentru Republica 
Moldova 

1) Trecerea la Ştiinţa Deschisă este o politică oficială a Uniunii 
Europene, iar Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a se integra 
în Spaţiul European de Cercetare (ERA). 

 
2) Conceptul Ştiinţe Deschise schimbă radical modul de a face cercetare, 

iar lipsa de implementare a acestuia în Republica Moldova va face 
ştiinţa autohtonă necompetitivă. 

 
3) Legislaţia existentă a Republicii Moldova prevede anumite elemente 

de Ştiinţă Deschisă care trebuie implementate (Strategia CD 2020, 
Codul cu privire la știință și inovare, Strategia MD 2020). 

http://www.idsi.md/


    

e-Infrastructura ACADEMICA  
peste 1600 calculatoare, peste 20 organizații 
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http://www.idsi.md/
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www.expert.idsi.md 

http://www.idsi.md/


    

PROIECTE  
de cercetare-dezvoltare-inovare  

finanțate din bani publici 

www.expert.idsi.md 

http://www.idsi.md/
http://www.expert.idsi.md/
http://www.idsi.md/


    

Indicatori  
ai sistemului de 

cercetare-dezvoltare-
inovare  

din Republica Moldova 

www.indicator.idsi.md 

http://www.idsi.md/


    

Transmisiuni online a evenimentelor științifice, 
culturale și educaținale 
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http://www.idsi.md/


    

Cluster-ul ACADEM-OS 

http://www.idsi.md/


    

Maturitatea serviciilor electronice 
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Prezență – disponibilitatea informației pe site 

Interacțiune – căutarea, interogarea BD, CRM 
         schimb de informații 

Tranzacție – personalizarea serviciilor, 
integrare de date, proceduri complexe 

Transformare – portal unic 

Evolutie – noi e-servicii, 
varietăți de tipuri de acces, 
customizare 

După: Gartner, model for e-government evolution, 
The Economic Impact of Interoperability, Microsoft, 2010  
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Complexitate 

http://www.idsi.md/
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600 articole 

http://www.idsi.md/
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71 000 publicații 

http://www.idsi.md/


    

Caută ce se publică  
în  

Republica Moldova ACCES      DESCHIS 

Căutare avansată 

http://www.idsi.md/
http://www.idsi.md/


    

ACCES          DESCHIS 

Cea mai mare 
 bibliotecă 

electronică cu Acces 
Deschis  

din Republica 
Molodva 

http://www.idsi.md/


    

Statistica IBN, Google Analytics 
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http://www.idsi.md/


    

Common European Research Information Format 

Research Contexts: Finance, Funding, Output, HR, Project-MM, Infrast .. CERIF 

http://www.idsi.md/


    

 
Catalog Partajat al bibliotecilor 

www.sibimol.bnrm.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

active TIC 

www.misisq.usmf.md 

www.primo.libuniv.md 

www.libuniv.md 

www.crunt.utm.md 

Federatie 

Universități Școli Instituții CD 

SPs SPs SPs SPs SPs 

NREN 

eduGAIN services 
http://federations.renam.md/  

Platforme  
e-learning 

 
 
 

Consolidarea e-Infrastructurii pentru Știința Deschisă din RM 

Clusterul ACADEM-OS 

IDSI Universități 

RENAM 

Internațional 

Structuri noi: MECC, ANCD, ANACEC 

BNRM, CNC 

http://www.idsi.md/
http://federations.renam.md/
http://federations.renam.md/


    

http://scimet.izum.si Platformă pentru Știința Deschisă în RM 

Clusterul  
ACADEM-OS 

http://www.idsi.md/
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http://www.idsi.md/


    

Oportunități și îmbunătățiri pe termen scurt 

CITARE: conformarea Standardului  
SM ISO 690:2012 Informare şi documentare.  
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice 

şi citarea resurselor de informare 
Clasificare pe domenii: Atribuirea CZU (Clasificării 

Zecimale  Universale) pentru fiecare articol - 
indexarea conform CZU în Bazele de Date 

Identificare digitală: Atribuirea DOI (Digital Object 
Identifier) pentru fiecare articol/număr de revistă 
pentru – facilitarea accesului și citării articolelor 
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http://www.idsi.md/


    

Îndemn în susținerea Științei Deschise 
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1. Valorificarea și dezvoltarea instrumentelor elaborate pentru 
promovarea Științei Deschise 

2. Conștientizarea de către cercetători, instituțiile de 
cercetare/educație, decidenți a importanței Științei Deschise. 

3. Implicarea colaborativă a tuturor părților interesate 
4. Instituționalizarea Științei Deschise în RM. 
5. Finanțarea conceptului de Știință Deschisă (asigurarea 

implementării) – cerințe europene 
6. Stimularea implicării comunității în Știința Deschise (a lua în 

calcul în procesul de evaluare) 
7. Utilizarea rezultatelor științifice deschise în educație 

(curricula), cercetare, transfer tehnologic. 

http://www.idsi.md/


    

Corelarea rezultatelor științifice cu  
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2030) 

FĂRĂ 
SĂRĂCIE 

ZERO  
FOAME 

SĂNĂTATE ȘI 
STARE DE BINE 

EDUCAȚIE  
DE CALITATE 

EGALITATE DE 
GEN  

APĂ CURATĂ ȘI 
IGIENĂ 

ENERGIE 
ACCESIBILĂ ȘI 
CURATĂ 

MUNCĂ DECENTĂ ȘI 
CREȘTERE ECONOMICĂ  

INDUSTRIE, INOVAȚIE ŞI 
INFRASTRUCTURĂ 

INEGALITĂŢI 
REDUSE 

ORAȘE ȘI 
COMUNITĂȚI 
DURABILE 

CONSUM ȘI 
PRODUCŢIE 
RESPONSABILE 

ACŢIUNE 
ASUPRA 
CLIMEI  

VIAȚA  
SUB APĂ 

VIAȚA PE 
PĂMÂN    

PACE, JUSTIȚIE ȘI 
INSTITUȚII 
PUTERNICE  

PARTENERIATE 
PENTRU 
OBIECTIVE 

http://www.idsi.md/
http://idsi.md/DataRevolutionMD


    

Vă mulțumesc  
pentru atenție! 

 
 
 
 
 
 

dr.Igor COJOCARU  
Director IDSI  
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Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM - SCIFORM (2015-2018) 
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http://www.idsi.md/
https://idsi.md/sciform
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