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5 priorități ERA - European Research Area (Spațiul European de Cercetare)

1) sisteme naționale de cercetare mai eficace, 

2) optimizarea cooperării și a concurenței la nivel transnațional, 

3) o piață a forței de muncă deschisă pentru cercetători, 

4) egalitatea dintre sexe și integrarea aspectelor legate de aceasta în 
cercetare, 

5) optimizarea circulației cunoștințelor științifice, a accesului la acestea 
și a transferului lor, inclusiv prin ERA digital. 

N.B. Guvernul RM a aprobat Foaia națională de parcurs pentru integrarea 
RM în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 (HG nr. 1081 din 
08.11.2018)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378833


Știința deschisă – definiții
Știința deschisă este

• modalitate de realizare, diseminare, implementare și transformare a cercetărilor 

științifice prin instrumente digitale, rețele și mass-media (definiția Comisiei Europene, 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-science)

•efort realizat de cercetători, guverne, agenții de finanțare a cercetării sau comunitatea 
științifică pentru a face rezultatele primare ale cercetărilor finanțate din fonduri publice 
[...] accesibile publicului larg în format digital, fără restricții sau cu restricții minime, ca 
modalitate de accelerare a cercetării; aceste eforturi urmăresc creșterea transparenței și 

colaborării, cât și promovarea inovării (definiția OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en)

▪ Conținut științific deschis provenind din sectorul public de cercetare 
▪ e-Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată 
▪ O Cultură Științifică Deschisă – prin adaptarea sistemelor de evaluare şi recompensare la 

obiectivele SD

Componentele Științei Deschise

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-science
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en


Știința deschisă - argumentare

Știința Deschisă nu este un concept nou, alți termeni au fost/ sunt utilizați pentru 
desemnarea fenomenului - Știința 2.0, e-Știința

Argumentarea sociologică a Științei Deschise  - cunoașterea științifică este un produs al 
colaborării sociale și paternitatea acesteia aparține comunității

Argumentarea economică – rezultatele științifice generate de cercetarea finanțată din bani 
publici reprezintă un bun public, care să poată fi utilizat de oricine gratuit.

Știința Deschisă reprezintă pentru știință ceea ce Web 2.0 a reprezentat pentru tranzacțiile 
sociale și economice

Știința 
deschisă



Știința deschisă – concepte de bază
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Știința deschisă – aplicare practică

Implicarea 
participanților/publicului în 

scrierea propunerilor de 
proiecte

Partajare deschisă a 
propunerilor de proiecte

Schimb de ipoteze înainte de 
demararea cercetărilor (dacă 

este posibil/ relevant)

Descoperirea materialelor cu 
acces deschis

Căutare extensivă a datelor 
existente înainte de generarea 

propriilor date

Utilizarea software accesibil 
pentru a permite oricui 

reproducerea rezultatelor 
cercetării

Schimb deschis de protocoale, 
online

Stocarea datelor în cel mai 
deschis format posibil

Traducerea obiectelor de 
cercetare în diverse limbi

Publicarea preprint-urilor, 
încurajarea feeedback-ului, 

peer review deschis

Utilizarea rețelelor sociale 
științifice pentru a comunica 

cu alți cercetători

Utilizarea unor metrii de 
evaluare privind aplicațiile 

sociale/ comerciale ale 
cercetărilor



Știința deschisă - deschiderea procesului de cercetare

“publicarea cât mai rapid posibilă”

“schimbul de cunoștințe cât mai 
devreme posibil”

Sursa: http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf

http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf


Sursa: https://innoscholcomm.silk.co/

Știința deschisă – un ecosistem nou

https://innoscholcomm.silk.co/


Știința deschisă – taxonomie

Sursa: https://www.fosteropenscience.eu/foster#taxonomy

https://www.fosteropenscience.eu/foster#taxonomy


Inițiative majore la nivelul EU

▪ Știința Deschisă este una dintre 3 priorități strategice ale Comisiei Europene
începînd cu 2015 (cu suport puternic al statelor membre UE și Consiliului de 

Competitivitate al UE)

▪ Concluziile Consiliului UE din 2016:
- Accentuarea importanței Științei Deschise
- Crearea Open Science Policy Platform și aprobarea Agendei Europene pentru 

Știința Deschisă
- Înlăturarea barierelor și încurajarea stimulentelor
- Acces deschis la publicații științifice
- Reutilizarea optimă a datelor științifice

▪ “Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știință Deschisă” (4-6 aprilie 2016), 
cu 2 ținte majore la nivel european pentru 2020: 

- Acces Deschis deplin la toate publicațiile științifice
- o nouă abordare fundamentală privind reutilizarea optimă a datelor de 

cercetare 
+

acțiuni complementare:
- Noi sisteme de evaluare și recompensare
- Alinierea politicilor și schimbul de bune practici 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
http://www.eu2016.nl/documenten/rapporten/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science


Agenda UE pentru știința deschisă

Comisia Europeană a instituit/ va institui: 

✓8 Grupuri de experți de nivel înalt 

✓Open Science Policy Platform (Platforma de 

politici pentru știința deschisă)1. Sisteme de recompensare

2. Altmetrie: măsurarea calității și 

impactului

3. Noi modele de publicare

4. Date deschise conforme principiilor FAIR

5. Open Science Cloud  

6. Integritatea cercetării

7. Știința cetățenilor

8. Educație deschisă și competențe

Agenda este ancorată în Strategia UE privind 

Piața digitală unică (Digital Single Market 

strategy)

ERAC SWG OSI - European Research Area 

and Innovation Committee Standing Working 

Group on Open Science and Innovation – Grup 

de lucru permanent al ERA pentru Stiință și 

Inovare Deschisă, instituit în 2016 

-RM este membru al grupului de lucru

-Prin consultații cu toti membri, au fost 

identificate prioritățile grupului:

1.Date științifice deschise și infrastructuri

2.Acces deschis la publicații: modele, costuri și 

metrii

3.Stimularea inovării deschise

4.Evaluarea cercetării, stimulente și impact

5.Instruire și competențe în contextul Științei 

Deschise  

Agenda Europeană pentru Știința Deschisă

https://era.gv.at/object/document/2786/attach/Item_6_4_b_SWG_OSI.pdf


European Open Science Cloud

Cloud european pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud –
EOSC) – ambiția UE din 2016 de a susține tranziția la știința deschisă și a 
maximiza impactul științei bazate pe date

•Premise importante: rentabil, sigur, cu respectare drepturilor de 
proprietate intelectuală

•Mediu virtual pentru toți cercetătorii europeni de stocare, administrare, 
analiză și reutilizare a datelor

•Federalizarea infrastructurilor de date existente și noi

•Plus-valoare: scalabil, bazat pe date, interdisciplinar, date-cunoștințe-
inovare

European Open Science Cloud Summit (12 iunie 2017)

•Participarea reprezentanților de cel mai înalt nivel din UE

•Angajament pentru EOSC drept o platformă incluzivă și sustenabilă, 
deschisă pentru sistemul de cercetare și inovare al Europe

•În prezent (pînă în noiembrie 2017) discuții active, cu contribuția ERAC 
SWC OSI, privind dezvoltare modelelor de guvernanță a EOSC 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?eventcode=44D86060-FBA1-1BD1-9355822B162BB0EE&pg=events


Inițiative majore la nivelul EU

✓ Open science and research roadmap 2014–2017, Finlanda
✓ National Plan Open Science, Danemarca (2017)
✓ Proiect “Facilitate Open Science training for European research” 

https://www.fosteropenscience.eu/
✓ Proiect EGI Engage “Open Science Commons”, 2015 

Activități, bune practici, lideri

OpenAIRE https://www.openaire.eu - e-infrastructură pentru depozitarea și 
accesul la articolele recenzate (peer-review) și seturile de date, obținute ca rezultat 
al proiectelor finanțate de UE, în mod special prin Orizont 2020.

https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.openaire.eu/

