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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului  

Scopul:Crearea la nivel naţional, în baza cercetărilor teoretice şi a bunelor practici din experienţa 

europeană şi internaţională, a unui nou model conceptual de infrastructură (e-Infrastructură) 

de date ştiinţifice care: 

- să asigure interoperabilitatea datelor, fluidizarea și eficientizarea schimburilor de date 

printr-o mai bună organizare și comunicare a informației științifice; 

- să creeze condiții pentru coordonarea la scară largă (interinstituțională, interdisciplinară și 

națională) a eforturilor privind prezervarea, managementul și utilizarea datelor din 

cercetare;  

- eficientizarea actului cercetării și crearea de noi oportunități de cercetare bazat pe date, 

într-un context general de implementare în cadrul comunității științifice din Republica 

Moldova a conceptului de Știință Deschisă. 

Denumirea etapei anului 2018 de realizare a proiectului  

Elaborarea proiectului de concepție pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica 

Moldova în baza experienței și bunelor practici naționale, europene și internaționale. 

Denumirea subetapelor de realizare a proiectului pe parcursul anului 2018: 

I.  Analiza modelelor de date si a soluțiilor informatice pentru crearea,managementul si utilizarea 

datelor științifice din instituțiile de cercetare din Republica Moldova. 

II.  Elaborarea proiectului de concepție a e-Infrastructurii de date din sfera CDI din Republica 

Moldova. 

Obiectivele anului 2018: 

- Elaborarea studiului privind experiența și bunele practici naționale, europene si internaționale 

în dezvoltarea arhitecturii și a modelelor de date în e-infrasstructurile de date științifice, 

elaborat, discutat, si ajustat in mod participativ. 

- Analiza soluțiilor informatice utilizate în sfera CDI din RM privind datele de cercetare. 

- Elaborarea proiectului de concepție a e-Infrastructurii de date CDI din RM. 

- Organizarea Mesei rotunde cu tema ”Datele științifice în RM. Experiențe și bune practici 

europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date 

științifice”. 

- Proiect de concepție a e-Infrastructurii de date CDI din RM. 

Denumirea etapei anului 2019 de realizare a proiectului  

Elaborarea de documente normative cadru pentru proiectul de concepție pentru e-infrastructura 

de date în sfera CDI din Republica Moldova. 

Denumirea subetapelor de realizare a proiectului pe parcursul anului 2019: 

 Elaborarea documentelor normative cadru; 

 Elaborarea recomandărilor metodologice privind dezvoltarea e-infrastructurii de date. 

Obiectivele anului 2019: 
- Concepția pentru e-Infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova finalizată. 

- Identificare necesități de reglementare a activităților în cadrul e-Infrastructurii de date în sfera 

CDI. 

- Masă rotunda „Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din RM”. 

- Proiecte de documente normative cadru necesare pentru implementarea e-Infrastructurii de date 

din sfera CDI din Republica Moldova elaborate. 

- Proiecte de recomandări metodologice privind dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera 

CDI din Republica Moldova elaborate. 

- Atelier de lucru „e-Infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului 

social-economic al științei în Republica Moldova”. 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului   

2.1. Analiza modelelor de date și a soluțiilor informatice utilizate în sfera CDI din RM 

Edificarea Societății Informaționale implică transformări de esență în toate domeniile de 

activitate socială. În acest context, în sfera cercetării, dezvoltării și inovării se impune necesitatea unor 

noi concepte și modele de infrastructură de date în calitate de suport tot mai important pentru 

aprofundarea și lărgirea spectrului cercetărilor științifice, pentru dezvoltarea și furnizarea de către 

comunitatea științifică a noilor servicii în domeniul cercetării, în activitatea economică, în viața 

socială; consolidarea și dezvoltarea societății în era digitală.  

Datele cercetărilor științifice reprezintă un bun public, iar valorificarea acestora este un obiectiv 

social de primă importanță. Punerea în valoare a datelor și rezultatelor cercetării vizează, în primul 

rând, comunicarea lor într-un mod cât mai accesibil, mai complex și mai relevant pentru o audiență cât 

mai largă, în cele mai diverse domenii și sfere de activitate ale societății.  

Provocările actuale privind utilizarea eficientă a datelor științifice țin de caracterul fragmentar al 

acestora, de incoerența modelelor de date, de lipsa de comunicare între diferite sisteme, instituții și 

domenii de cercetare. Tehnologia informației oferă astăzi modele și instrumente care au capacitatea să 

asigure interoperabilitatea datelor, fluidizarea și eficientizarea schimburilor de date, constituirea unui 

spațiu comun al domeniului cercetării, interconectat în plan național și internațional, capabil să facă 

față necesităților în creștere privind inovarea și transferul tehnologic.  

Este de menționat că pentru participarea la realizarea proiectelor în cadrul programului de 

cercetare al Uniunii Europene Orizont 2020 una din condițiile de bază privind datele de cercetare este 

că fiecare proiect să trebuie să dispună de un plan de management al datelor, care să asigure 

reutilizarea, verificarea, accesibilitatea și păstrarea în siguranță.  

Managementul datelor este constituit din mai multe procese: 

[https://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm]:  

1) Crearea / obținerea datelor și elaborarea unui plan de utilizare a lor.  

2) Organizarea, structurarea, denumirea datelor.  

3) Păstrarea datelor, care implică securizarea lor, asigurarea accesului la ele, stocarea lor, și 

backup-ul datelor.  

4) Stabilirea surselor de informare despre date, partajarea datelor cu colegii de cercetare, 

publicarea lor și obținerea referințelor la ele.  

În cadrul fiecărei etape de management al datelor se folosesc instrumente informatice pentru 

gestionarea lor. Varietatea instrumentelor informatice depinde de natura domeniului de cercetare, de 

datele frecvent utilizate / obținute în cadrul domeniului de cercetare dat. Înregistrarea datelor în mod 

tradițional pe suporturi fizice clasice (hârtie, imagini analogice, imagini video) sunt mai dificil de 

gestionat în epoca modernă.  

În rezultatul cercetărilor s-au stabilit că în dependență de domeniile de cercetare precum și de 

specificul datelor se folosesc diferite modele ale lor, care în mare măsură se bazează pe limbajul de 

marcare XML, care este un limbaj universal. În afară de înregistrarea digitală propriu-zisă a datelor de 

cercetare, este necesar să fie luate măsuri care descriu consistent aceste seturi de date, care rerpezintă 

metadatele acestor date.  

Analiza experienței internaționale și a bunelor practici în edificarea e-infrastructurii de date a 

avut ca obiect de cercetare exemple de activități privind organizarea datelor în instituții de cercetare 

științifică din țări precum Finlanda, Danemarca, Suedia, Australia, din alte țări ale Uniunii Europene, 

https://www2.le.ac.uk/services/research-data/rdm/what-is-rdm
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dar și din afara UE. A fost studiată experiența promovată în cadrul diferitelor instituții internaționale, 

cum ar fi: OpenAIRE, EUDAT, Zenodo, Research Data Allience, CODATA.  

EUDAT reprezintă cea mai mare inițiativă pentru infrastructura de date paneuropeană inițiată în 

cadrul programului de cercetare PC7 al Uniunii Europene și este orientată spre o infrastructură 

sustenabilă de date în domeniul cercetării. Ea acoperă atât accesul, cât și depozitarea, de la partajarea 

informală a informației la arhivarea pe termen lung și abordarea identificării, descoperirii și calculelor, 

atât ale seturilor mici de date cat si ale datelor de mare volum (big data). Serviciile EUDAT abordează 

ciclul complet al datelor de cercetare. 

Actuala suită de servicii EUDAT B2 este formată din serviciile: B2DROP, B2SHARE, B2SAFE, 

B2STAGE, B2FIND. B2DROP, B2SHARE și B2FIND care sunt oferite gratuit de utilizatori și sunt 

disponibile prin intermediul internetului, în timp ce B2SAFE și B2STAGE necesită, în mod obișnuit, 

acorduri între utilizator și furnizorul de servicii.  

Astfel s-a stabilit că concepțiile și politicile promovate în edificarea e-infrastructurii de date 

presupun o abordare complexă a problemelor ce țin de colectarea, prezervarea, furnizarea  și utilizarea/ 

reutilizarea datelor, odată cu asigurarea veridicității datelor, a accesibilității și a interoperabilității 

datelor în procesul și după finalizarea activităților în cadrul proiectelor de cercetare. 

OpenAIRE este e-Infrastructura europeană de acces deschis (AD) care permite cercetătorilor să 

depoziteze publicații și date de cercetare în arhive de acces deschis.  

Ținând cont de faptul că este necesară o comunicare strânsă cu mediul academic referitor la 

politicile și concepția de instituire a unei e-infrastructuri de date de cercetare, a fost organizată o masă 

rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și internaționale 

privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice” în data de 21 iunie 2018 la 

care au participat peste 70 de reprezentanți din diferite instituții: biblioteci, instituții de cercetare, 

universități, alte organizații de cercetare. De asemenea, au fost efectuate întâlniri individuale cu 

cercetători din instituții de cercetare: Institutul de Chimie, Institutul de Geologie și Geofizică, Institutul 

de Matematică și Informatică și alte instituții. Rezultatele acestor comunicări cu reprezentanți ai 

mediului de cercetare, dezvoltare și inovare au stat la baza concluziilor mesei rotunde.  

Studiile efectuate au scos în evidență un șir de modele de date, care se folosesc la nivel 

internațional, inclusiv în Republica Moldova:  

 

Nr. 
Standardul (modelul) de 

date utilizat 
Domeniul în care se utilizează Observații 

1 BibTeX Reprezentarea informațiilor 

bibliografice 

 

2 Mocrosoft Word Reprezentarea informațiilor 

textuale 

 

3 Microsoft Excel Reprezentarea informațiilor 

tabelare 

 

4 Microsoft PowerPoint Reprezentarea prezentărilor  

5 .JPG Reprezentarea imaginilor  

6 .PNG Reprezentarea imaginilor  

7 .AVI Reprezentarea imaginilor video  

8 .MP4 Reprezentarea imaginilor video  

9 .XML Reprezentarea informațiilor 

structurate 

Există diferite scheme 

XML în dependență de 

domeniul de utilizare 

10 .JSON Reprezentarea informațiilor 

structurate 

Există mai multe 

scheme JSON folosite 
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în diferite domenii de 

cercetare 

11 .txt Reprezentarea informațiilor text  

12 .ical Reprezentarea informațiilor legate 

de date și planificări de date și ore 

 

 

Soluțiile informatice identificate, implicate în gestiunea datelor de cercetare în sfera CDI din 

Republica Moldova sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Nr 
Denumirea soluției 

informatice 
Categorie soft 

Domeniul în care se 

utilizează 
Observații 

1 Windows 10 / 7 / XP Sistem de operare Toate Proprietar 

2 Linux Sistem de operare Toate Sursă deschisă 

(Ubuntu, Debian, 

CentOS, RedHat, 

etc) 

3 Android Sistem de operare 

pentru dispozitive 

mobile 

Toate Dezvoltat de 

Google 

4 iOS Sistem de operare 

pentru dispozitive 

mobile 

Toate Dezvoltat de Apple 

5 Microsoft Office Suită de aplicații 

destinată prelucrării 

informațiilor 

textuale, tabelare, 

de prezentare 

Toate Sistem proietar 

dezvoltat de 

Microsoft 

6 MySQL Sistem de gestiune 

a bazelor de date 

 Sistem open-

source dezvoltat de 

Oracle 

 

2.2. Participarea la activități de diseminare și promovare a proiectului prin mijloace media, 

electronice (inclusiv emisiuni radio/tv) dedicate infrastructurii de date științifice 

În primul an de realizare a proiectului au fost efectuate următoarele acțiuni de popularizare a 

obiectivelor proiectului în mediul CDI din Republica Moldova în cadrul următoarelor acțiuni: 

- Participare la emisiune radio în care Andrei Rusu, directorul științific al proiectului, a vorbit 

despre obiectivele proiectului dat, cât și despre relaționarea lui cu alte proiecte de cercetare 

realizate în Republica Moldova. 

- Participare cu prezentarea ”COJOCARU, Igor, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, GUZUN, 

Mihail. Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges 

and Oportunities. la lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, legată de 

infrastructura de cercetare din Republica Moldova, inclusiv de infrastructura de date la 

conferința ” CEE eDem and eGov Days 2018” în data de 3-4 mai 2018 desfășurată în 

Budapesta, cu sprijinul societății de informatică din Austria.  

- În cadrul conferinței jubiliare dedicate aniversării de 50 de ani a Bibliotecii tehnico-științifice 

centrale din Republica Moldova desfășurată în data de 29 mai 2018 dl Igor Cojocaru a 

comunicat publicului informații despre importanța și oportunitatea proiectului a vorbit și despre 

obiectivele etapelor de realizare a cercetărilor la proiect.  
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- În cadrul mesei rotunde ”E-infrastructura de date din Republica Moldova” 

(https://idsi.md/masa-rotunda_e-Infrastructura-pentru-gestionarea-datelor-stiintifice, 

https://idsi.md/masa-rotunda, https://idsi.md/files/Masa_rotunda_Invitatia_v_04.doc, 

https://goo.gl/forms/JV9hyIezbvu7Rpw62), organizată în cadrul proiectului în spațiul oferit de 

către Institutul de Matematică și Informatica au fost dezbătute problemele și metodele de 

realizare a unei politici de gestionare a datelor de cercetare obținute în mediul CDI din 

Republica Moldova: a) Cercetătorul și biblioteca: rolul lor în managementul datelor din sfera 

CDI (Andrei RUSU, dr., cert. șt. sup., IDSI); b) E-infrastructura de date științifice – un 

imperativ al cercetării colaborative în contextul științei deschise (Mihai GRECU, IDSI); c) 

Datele Seismice – Patrimoniu Tehnologic Vital Pentru Infrastructura Știinșifică A Republicii 

Moldova (Ion ILIEȘ, Institutul de Geologie și Seismologie). 

- Membrii echipei de cercetare au participat a elaborarea și realizarea unui chestionar, care 

ulterior a fost distribuit către cercetătorii care au realizat sau realizează un proiect de cercetare. 

Chestionarul conține și întrebări legate de managementul datelor de cercetare. Astfel 

cercetătorii au avut posibilitatea să facă cunoștință cu problematica proiectului.  

- Participarea dnului dr. Andrei Rusu cu prezentare la conferința internațională „Mathematical 

Foundations of Informatics 2018” (Organizator: Institutul de Matematică și Informatică) cu 

lucrarea ”On interoperability of research information based on CERIF in Republic of 

Moldova”.  

- Membrii echipei, ȚURCAN Nelly, RUSU Andrei, GRECU Mihai au participat la Conferința 

Științifică Internaională ”International methodological school in social and human sciences”, 

Third edition, State University of Moldova, Chișinău, November 15-16, 2018, cu lucrarea 

”Study of ecosystem of research data in the Republic of Moldova in the context of Open 

Science”.  

2.3. Elaborare studiu privind experiența și bunele practici europene și internaționale în edificarea e-

infrastructurilor de  date în sfera CDI. 

În studiul privind experiența și bunele practici naționale, europene și internaționale în edificarea 

e-infrastructurilor de date din sfera CDI a fost aduse exemple de abordare a problemei e-infrastructurii 

de date de cercetare din sfera CDI.  

Astfel la 17 noiembrie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 254 cu privire 

la infrastructura națională de date spațiale. Această lege stabilește normele generale cu privire la 

instituirea infrastructurii de date spațiale în Republica Moldova și la gestionarea datelor spațiale prin 

intermediul geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale, prevede standardele aferente datelor 

spaţiale şi elimină restricţiile politice privind geoinformaţiile necesare implementării politicilor 

comunitare în domeniul mediului, precum şi a politicilor și activităților cu impact asupra mediului. 

Activitățile în domeniul datelor geospațiale sunt în concordanță cu prevederile Comisiei Europene, 

care promovează inițiativa INSPIRE pentru o e-Infrastructură orientată spre partajarea resurselor de 

conținut și de servicii ale țărilor europene în cadrul seturilor de date geospațiale.  

Dintre țările europene a fost analizată și prezentată experiența din Finlanda, Danemarca, Suedia 

ca fiind cele mai avansate și pioneri în domeniu. Dintre țările lumii a fost analizată experiența în 

domeniu a Australiei. La nivel european (și global) au fost prezentate soluțiile: 

EUDAT, care este cea mai mare inițiativă pentru infrastructura de date peneuropeană, dar care 

nu se limitează doar la Europa și este orientată spre o e-infrastructură de date durabilă în domeniul 

https://idsi.md/masa-rotunda_e-Infrastructura-pentru-gestionarea-datelor-stiintifice
https://idsi.md/masa-rotunda
https://idsi.md/files/Masa_rotunda_Invitatia_v_04.doc
https://goo.gl/forms/JV9hyIezbvu7Rpw62
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
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cercetării. Suita de servicii în cadrul acestei inițiative sunt: B2DROP, B2SHARE, B2SAFE, 

B2STAGE, B2FIND.  

OPENAIRE este o e-infrastructură europeană de acces deschis care permite cercetătorilor să 

depoziteze publicații și date de cercetare în arhive cu acces deschis.  

ZENODO este o e-infrastructură construită și dezvoltată de către cercetători pentru a se asigura 

că există loc pentru toți cercetătorii în cadrul Științei Deschise. Una din caracteristici ale acestei e-

infrastructuri este oferirea de DOI în mod gratuit.  

Research Data Alliance inițiată și promovată de către SUA, UE și Australia având ca obiectiv 

promovarea cooperării și a infrastructurii internaționale pe care le impune schimbul de date științifice.    

2.4. Identificarea și fundamentarea (argumentarea) adoptării unor modele de referință pentru e-

Infrastructura de date științifice din sfera CDI din RM care să încurajeze și să contribuie la 

colaborarea în cadrul comunităților științifice din RM și în relațiile științifice la nivel european și 

internațional. 

Cercetările au scos în evidență faptul că, în dependență de domeniile de cercetare, de specificul și 

proprietățile instrumentelor utilizate sunt aplicate modele care în mare măsură se bazează pe limbajul 

de marcare XML, un metalimbaj universal. Pe lângă faptul că are loc digitizarea propriu-zisă a datelor 

de cercetare este imperios necesar ca aceste seturi de date să fie descrise cu metadate suficient de 

bogate care să facă ușor procesul de preluare, interpretare și reutilizarea a lor pentru alte scopuri decât 

cercetarea care le-a produs.  

Politicile elaborate în vederea dezvoltării și funcționării e-infrastructurilor de date de cercetare 

trebuie să abordeze în toată complexitatea lor problemele ce țin de prezervarea datelor, distribuirea 

datelor, asigurarea veridicității datelor, asigurarea accesibilității datelor, precum și interoperabilitatea 

datelor de cercetare între instituții, sisteme, cercetători, între cercetare și business și alte activități 

sociale interesate de preluarea și utilizarea rezultatelor cercetărilor științifice. Acest fapt îl confirmă și 

analiza experienței internaționale și a bunelor practici în edificarea e-infrastructurii de date în țări 

precum Finlanda, Danemarca, Suedia, Australia, alte țări din cadru Uniunii Europene și din lume. 

2.5. Elaborarea si mentenanța paginii web a proiectului. 

Pagina web (https://idsi.md/md/e-idsm) a proiectului 18.50.07.10A/PS „Elaborarea cadrului 

conceptual și metodologic pentru e-Infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova” 

conține informațiile referitoare la proiect, la obiectivele sale și rezultatele obținute, cum ar fi:  

- Datele de identificare a proiectului,  

- Cercetătorii implicați în realizarea proiectului,  

- Rezultatele intermediare obținute în cadrul proiectului,  

- Publicațiile în cadrul proiectului,  

- Participarea la conferințe în cadrul proiectului.  

2.6. Elaborarea proiectului de concepție a e-Infrastructurii de date CDI din RM. 

La baza proiectului de concepție a e-Infrastructurii de date CDI din Republica Moldova stau un 

șir principii care au fost identificate de comunitatea internațională a cercetătorilor din domeniu și care 

pot fi clasificate după cum urmează:  

- Principii privind crearea / producerea, organizarea, modelarea, utilizarea și managementul 

datelor de cercetare, care au la bază principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE): 

o Deschidere,  

https://idsi.md/md/e-idsm
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o Flexibilitate,  

o Transparență,  

o Conformitate juridică,  

o Protecția proprietății intelectuale,  

o Responsabilitatea formală,  

o Profesionalism,  

o Interoperabilitate,  

o Calitate,  

o Securitate,  

o Eficiență,  

o Responsabilitate,  

o Sustenabilitate,  

- Principii privind interoperabiltatea juridică a datelor de cercetare:  

o Facilitarea accesului legal și reutilizarea datelor,  

o Determinarea drepturilor și responsabilităților pentru date,  

o Echilibrul intereselor legale,  

o Declararea drepturilor în mod transparent și clar,  

o Promovarea armonizării drepturilor în datele de cercetare,  

o Asigurarea atribuției și încrederii corespunzătoare pentru datele de cercetare,  

- Principii referitoare la investițiile în infrastructura de cercetare: 

o Continuitatea finanțării,  

o Finanțarea holistică,  

o Prioritizarea investițiilor,  

o Excelența în infrastructura de cercetare,  

o Co-investiții,  

o Colaborarea,  

o Accesibilitatea și costul de utilizare a infrastructurii,  

o Accesul la infrastructură de peste hotare,  

o Evaluarea și monitorizarea investițiilor în infrastructură.  

- Principii de organizare a e-Infrastruturii de date de cercetare.  

o Menținerea ecosistemului de cercetare manifestat prin:  

 Portaluri ale științei,  

 Medii virtuale de cercetare,  

o crearea și menținerea canalelor de cercetare între componentele ecosistemului de 

cercetare,  

o crearea și mentenanța unui mediu de servicii, care să asigure ecosistemul de cercetare 

cel puțin următoarele servicii:  

 mediul pentru înregistrarea datelor,  

 mediul pentru descoperirea datelor,  

 mediul pentru citarea datelor,  

 mediul serviciului de date / mediul de descoperire a instrumentelor,  

 mediul de căutare a datelor,  

 mediul de integrare al datelor,  

 mediul de distribuire a datelor,  
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 mediul de punere în legătură a datelor (data linking environment),  

 Mediul de management al ontologiilor / taxonomiilor,  

 Mediul de transportare al datelor,  

 Mediul de servicii și instrumente transportabile prin rețea,  

 Mediul de management al politicilor de acces. 

2.7. Finalizarea procesului de elaborare a proiectului de Concepție privind e-Infrastructura de 

date în sfera CDI din RM. 

Au fost operate ajustări și completări la textul proiectului de concepție, accentele fiind puse pe 

faptul că e-Infrastructura de date științifice trebuie să fie concepută ca un proces gestionat la nivel 

național, un sistem funcțional bazat pe necesitățile cercetătorilor și care deschide noi posibilități de 

cercetare bazate pe date. În această variantă a proiectului de concepție e-IDSM este văzută ca o rețea 

de expertiză, distribuită, constând din mai multe componente autonome, o entitate organizațională ale 

cărei reguli vor fi adoptate în comun de către participanți. 

Au fost identificate și stabilite elementele de structură și actorii principali, funcțiile de bază care 

le revin, schemele de comunicare dintre diferite părți componente ale e-IDSM, precum și locul și rolul 

e-IDSM în ecosistemul național de cercetare-dezvoltare. 

Astfel, E-IDSM urmează să asigure condițiile necesare pentru a oferi un portofoliu consistent de 

servicii de date care să sprijine activitățile de cercetare într-o arhitectură descentralizată, iar pentru 

resursele informaționale stocate în procesul cercetărilor trebuie să se asigure oportunități de dezvoltate 

sistematică. Procesul de dezvoltare a E-IDSM este prevăzut a fi unul continuu la care să participe 

furnizorii și utilizatorii de date științifice, pe baza și în comun cu infrastructurile din cadrul instituțiilor 

și proiectelor de cercetare, dar și a altor entități care vor putea oferi expertiză și capacități de 

management al datelor. 

Activitatea de management și utilizare a datelor în cadrul e-IDSM va trebui să aibă la bază 

adoptarea de standarde și proceduri comune privind managementul datelor, iar infrastructura de date va 

servi drept un depozit digital de cunoștințe, distribuit, care va funcționa în rețea și va face posibilă 

(re)utilizarea în siguranță a datelor din sfera CDI.  

O astfel de organizare a cunoștințelor va reprezenta un avantaj pentru cercetarea din Republica 

Moldova care va avea calitatea de a stimula colaborarea atât în plan național cât și în relațiile cu 

cercetători și centre de cercetare din afara țării. 

Proiectul de concepție prevede că e-IDSM să utilizeze responsabilitățile privind managementul 

datelor din cadrul instituțiilor și proiectelor de cercetare, inclusiv cele legate de asigurarea finanțării. 

Aceste responsabilități se vor referi, în primul rând, la instituirea în cadrul proiectelor de cercetare a 

recomandărilor/obligativității planurilor de management al datelor, asigurarea respectării principiilor 

FAIR, utilizării bunelor practici și a recomandărilor la nivel european, dar și la finanțarea 

corespunzătoare pentru sprijinirea activităților de dezvoltare și mentenanță a infrastructurii de date. 

Colecțiile de date și serviciile dezvoltate în cadrul e-IDSM trebuie să contribuie la integrarea 

resurselor informaționale în sfera cercetării, oferind posibilități și oportunități de valorificare a 

cercetărilor științifice bazate pe date și asigurând crearea de valoare adăugată pentru întregul sistem de 

cercetare din Republica Moldova.  

Integrarea resurselor informaționale pe domeniul cercetării și serviciile dezvoltate în baza acestei 

infrastructuri privind managementul și (re)utilizarea datelor trebuie să conducă la crearea de cerere 

suplimentară pentru date și să stimuleze dezvoltarea de noi soluții pentru managementul datelor în 

toate domeniile de cercetare. Valorificarea potențialului e-IDSM va aduce o contribuție semnificativă 

pentru abordarea problemelor de cercetare interdisciplinară, de importanță majoră pentru societate. 
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2.8. Efectuare cercetări privind identificarea necesităților de elaborare a proiectelor de 

documente normative pentru activitățile în cadrul e-Infrastructurii de date în sfera CDI. 

Lucrările de cercetare efectuate în cadrul acestei activități au avut drept scop stabilirea unui set 

minim de proiecte de documente care ar asigura baza normativă a e-Infrastructurii de date CDI. În 

viziunea echipei proiectului, aceste acte normative trebuie să asigure realizarea în cadrul instituțiilor și 

a proiectelor de cercetare a unei politici la nivel național privind datele de cercetare, care să includă 

principii și reguli comune referitoare la achiziționarea/producerea de date, managementul și 

(re)utilizarea acestora, structura și componentele e-IDSM, rolul, funcțiile și responsabilitățile 

participanților la dezvoltarea și menținerea infrastructurii de date.  

În rezultat, s-a optat pentru următorul set de proiecte de documente: 

- Proiect de Recomandări la Modelul de politică instituțională privind managementul datelor de 

cercetare; 

- Proiect de Recomandări privind transpunerea principiilor FAIR în cadrul Infrastructurii datelor de 

cercetare; 

- Proiect de Recomandări pentru elaborarea Planului de management al datelor în proiectele de 

cercetare; 

- Proiect de act normativ privind rolul și responsabilitățile părților participante la dezvoltarea 

infrastructurii de date CDI; 

- Proiect de Recomandări privind organizarea seturilor de date și a serviciilor de date în cadrul 

infrastructurii de date CDI. 

Au fost stabilite termenele de elaborare a proiectelor de documente, responsabilii și echipele de 

elaborare. 

2.9. Organizarea seminarului de prezentare a proiectului de concepție spre discuții publice. 

Evenimentul, Masa rotundă cu genericul „Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și 

bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de 

date științifice”, a avut loc pe data de 21 iunie 2018, la Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) și 

a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat 

cu Institutul de Matematică şi Informatică (https://idsi.md/masa-rotunda). 

Masa rotundă a avut drept obiectiv punerea în discuție a necesității de creare a unui cadru 

conceptual și metodologic pentru e-Infrastructura de date științifice din Republica Moldova în scopul 

asigurării coerenței informaționale și a interoperabilității în spațiul informațional CDI din Republica 

Moldova, precum și de a explora provocările și oportunitățile emergente cu care se confruntă 

comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. 

Prezentările la eveniment s-au axat pe: 

- rolul datelor deschise, necesitatea managementului datelor de cercetare, precum și obiectivele 

care vor fi realizate în cadrul Proiectului E-IDSM ( Cercetătorul și biblioteca: rolul lor în 

managementul datelor din sfera CDI, Andrei RUSU, dr., cert. șt. sup., IDSI, 

https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf); 

- aspecte privind e-Infrastructura de date științifice, inclusiv: situația actuală privind 

infrastructura datelor de cercetare, cercetarea bazată pe date, principii FAIR privind datele 

științifice, paradigmele cercetării științifice, oportunități în cadrul programului Orizont 2020 și 

al altor inițiative europene privind datele științifice ș.a. (E-Infrastructura de date științifice – un 

imperativ al cercetării colaborative în contextul științei deschise - Mihai GRECU, IDSI, 

https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf); 

http://www.math.md/
https://idsi.md/
http://www.math.md/
https://idsi.md/masa-rotunda
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
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- experiența Centrului de Seismologie Experimentală al Institutului de Geologie şi Seismologie 

privind colectarea, păstrarea și utilizarea datelor privind activitatea seismică din regiune (Datele 

seismice – patrimoniu tehnologic vital pentru infrastructura știinșifică a Republicii Moldova, 

Ion ILIEȘ, Institutul de Geologie și Seismologie, https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-

seismice-21-06-2018.pdf ). 

Participanții la Masa rotundă au menționat oportunitatea organizării evenimentului, rolul datelor 

de cercetare în dezvoltarea științei, necesitatea managementului, schimbului și interoperabilității 

datelor de cercetare în Republica Moldova, impactul datelor de cercetare în societate, importanța unor 

studii de acest fel drept reper pentru decizii și activități privind datele din sfera CDI din Republica 

Moldova. 

Desfășurarea mesei rotunde a fost transmisă online. Înregistrarea evenimentului poate fi 

vizualizată la adresa https://www.youtube.com/watch?v=plVsIcsllrk&feature=youtu.be 

2.10. Prezentarea Proiectului de Concepție privind e-Infrastructura de date în sfera CDI din RM 

în cadrul Mesei rotunde din 20.09.2019. 

Masa rotundă ”Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova" 

(https://idsi.md/proiectul-conceptiei-e-infrastructurii-date-sfera-CDI-in-atentia-comunitatii-stiintifice), 

a fost organizată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova la 20 septembrie 2019, la Centrul de Formare Profesională 

Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării. În cadrul evenimentului au fost luate în 

dezbatere aspectele conceptuale privind edificarea e-Infrastructurii datelor de cercetare.  

Proiectul Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova 

(https://idsi.md/files/file/Proiect_concep%C8%9Bie_eInfrastructura_date_stiintifice%2020sep2019.pd

f), elaborat de IDSI în cadrul proiectului de cercetare - Elaborarea cadrului conceptual și metodologic 

pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova – o contribuție la realizarea 

Programului de stat "Dezvoltarea e-infrastructurii de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din 

RM" a fost prezentat de cercetătorii Mihai Grecu și Ion Coșuleanu, membri ai echipei proiectului.  

Raportorii au argumentat necesitatea dezvoltării infrastructurii de date de cercetare – e-IDSM, 

într-un cadru conceptual nou care să confere o nouă dimensiune socială și organizatorică actului 

cercetării științifice prin crearea unui ecosistem științific digital deschis, extensibil și evolutiv care să 

faciliteze valorificarea datelor și cunoștințelor acumulate, să fie un intensificator al cercetărilor și 

descoperirilor științifice. Infrastructura de date de cercetare astfel creată trebuie să poată oferi servicii 

fiabile și durabile care să răspundă nevoilor generice și specifice privind managementul datelor de 

cercetare, obiectivul general al e-IDSM fiind instituirea și dezvoltarea unui sistem cuprinzător de 

management al datelor de cercetare. 

În cadrul discuțiilor pe marginea proiectului de concepție, participanții, cercetători, reprezentanți 

ai diferitelor instituții din domeniul CDI și conexe, au menționat necesitatea unei astfel de 

infrastructuri pentru sectorul CDI și importanța promovării și susținerii de către factorii de decizie a 

dezvoltării ei. În opinia cercetătorilor, trebuie să fie depășite anumite manifestări de rezistență privind 

accesul deschis la datele de cercetare, fiind necesare acțiuni care să vizeze conștientizarea necesității, 

actualității și oportunității e-Infrastructurii în beneficiul cercetării. De asemenea, a fost subliniată 

necesitatea voinței politice și a disponibilității de sprijin financiar pentru astfel de inițiative, conform 

bunelor practici și recomandărilor europene și internaționale în domeniu. 

Participanții și-au exprimat disponibilitatea de participare la activități în cadrul unor proiecte 

comune care să contribuie la elaborarea de soluții fiabile pentru e-Infrastructura datelor de cercetare și 

instituționalizarea mecanismelor de creare și menținere a ei. 

https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Ion-Ilies-Datele-seismice-21-06-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=plVsIcsllrk&feature=youtu.be
https://idsi.md/proiectul-conceptiei-e-infrastructurii-date-sfera-CDI-in-atentia-comunitatii-stiintifice
https://idsi.md/files/file/Proiect_concep%C8%9Bie_eInfrastructura_date_stiintifice%2020sep2019.pdf
https://idsi.md/files/file/Proiect_concep%C8%9Bie_eInfrastructura_date_stiintifice%2020sep2019.pdf
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2.11. Organizarea Atelierului de lucrul cu genericul ” e-Infrastructura de date științifice în 

sprijinul cercetării și creșterii impactului social – economic al științei în Republica Moldova”:  

Atelierul de lucru: ”E-Infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii 

impactului socio-economic al științei în Republica Moldova”, organizat de Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale, în parteneriat cu Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a 

AȘM și-a ținut lucrările pe data de 16 decembrie 2019.  

În cadrul atelierului a fost prezentată o abordare conceptuală a problemei datelor de cercetare 

din Republica Moldova, discuțiile concentrându-se pe e-Infrastructura datelor de cercetare, care ar 

urma să asigure o mai bună valorificare a datelor și cunoștințelor, să sprijine și să stimuleze cercetarea 

științifică, oferind un model conceptual al actului de cercetare în acord cu recomandările și bunele 

practici din spațiul european al cercetării. 

Victor Moraru, vicepreședinte, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și 

domnul Igor Cojocaru, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale au apreciat 

desfășurarea unui astfel de eveniment menționând necesitate și oportunitatea abordării datelor de 

cercetare din științele umaniste, arte și științe sociale într-o viziune metodologică și tehnologică 

modernă, bazată pe soluții relevante din domeniul Tehnologiei Informației. 

Mihai Grecu, șef de laborator IDSI a supus atenției publicului prezentarea “E-Infrastructura de 

date în sprijinul cercetărilor în științe umaniste, arte și științe sociale” 

(https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_ar

te.pdf) , în care au fost expuse principalele componente ale e-Infrastructurii, cum ar fi: Consiliul e-

IDSM, Comisii de experți pe domenii, Instituție directoare, coordonare managementul datelor, 

Infrastructuri instituționale de date CDI, Centre de date științifice, Stewarzi de date din instituții și 

proiecte de cercetare, Consorții de date pe discipline și domenii, Planuri de management al datelor de 

cercetare, descrierea acestora, precum și a adus exemple de infrastructuri de date de cercetare în câteva 

domenii. 

Elena Frumosu, director general al Agenției Naționale a Arhivelor a prezentat comunicarea 

”Riscurile și soluțiile arhivistice în Digitizarea fondului arhivistic al Republicii Moldova” 

(https://idsi.md/files/file/accesul_arhive_din_perspectiva_sia.pdf), iar Elena Ungureanu, dr. hab., AȘM 

a făcut o prezentare cu tema: “Corpus și corpusuri: puterea și povara lor” ( 

https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-

%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf). 

Cei prezenți la Atelierul de lucru, reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, în luările de cuvânt și-

au arătat interesul față de problemele puse în discuție și au subliniat necesitatea creării unei asemenea 

e-Infrastructuri, aducând argumente concludente din propria practică. De asemenea, participanții au 

făcut sugestii pentru e-Infrastructura de date pentru ca această să asigure în mod obligatoriu păstrarea 

în bune condițiuni și regăsirea în timp a datelor de cercetare. 

Prezentările de la eveniment pot fi accesate la adresele: 

1) GRECU Mihai, Nelly ȚURCAN, Ion COȘULEANU ”E-Infrastructura de date în sprijinul 

cercetărilor în științe umaniste, arte și științe sociale”, Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale, 

(https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umani

ste_arte.pdf);  

2) Elena FRUMOSU, ”Accesul la arhive din perspectiva SIA, Agenția Națională a Arhivelor 

(https://idsi.md/files/file/accesul_arhive_din_perspectiva_sia.pdf); 

http://idsi.md/
http://idsi.md/
http://www.asm.md/?go=sectii&sec=13&conss=1&struct2=1&general=1&new_language=0
http://www.asm.md/?go=sectii&sec=13&conss=1&struct2=1&general=1&new_language=0
http://www.asm.md/index.php?go=asambleea_about_memb&n=228&new_language=0
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
http://arhiva.gov.md/
https://idsi.md/files/file/accesul_arhive_din_perspectiva_sia.pdf
https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf
https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/accesul_arhive_din_perspectiva_sia.pdf
https://idsi.md/files/file/accesul_arhive_din_perspectiva_sia.pdf
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3) Elena UNGUREANU, ”Corpus și corpusuri: puterea și povara lor” 

(https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-

%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf), AȘM 

4) Transmisiunea online a lucrărilor mesei rotunde a fost asigurată de IDSI. Înregistrarea video a 

evenimentului poate și accesată la adresa 

(https://www.youtube.com/watch?v=D5NFMlmkm7w).  

2.11. Participarea membrilor echipei de proiect la organizarea și desfășurarea Atelierul de lucru 

privind descoperirea antreprenorială în contextul participării IDSI la realizarea Măsurilor de 

implementare a Foii de Parcurs privind Specializarea Inteligentă in Republica Moldova:  

Membrii echipei proiectului Cernăuțeanu Victor, Grecu Mihai, Coșuleanu Ion, Țurcan Nelly, 

Cujba Rodica ș.a. au participat la Atelierele de lucru privind descoperirea antreprenorială în contextul 

participării IDSI la realizarea Măsurilor de implementare a Foii de Parcurs privind Specializarea 

Inteligentă in Republica Moldova (https://idsi.md/identificarea-domeniilor-specializare-inteligenta-

RM-organizate-4-ateliere-de-descoperire-antreprenoriala) și anume:  

- Atelier de lucru Descoperire Antreprenorială pentru Specializare inteligentă în domeniul 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor – 20 iunie 2019; 

- Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul agriculturii și procesării produselor agricole 

– 28 iunie 2019; 

- Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul biomedicină& biofarmaceutică – 28 iunie 

2019; 

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul Energeticii – 18 iunie 2019. 

https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf
https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf
https://idsi.md/files/file/Corpus%20si%20corpusuri%20-%20puterea%20si%20%20%20povara%20lor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D5NFMlmkm7w
https://idsi.md/identificarea-domeniilor-specializare-inteligenta-RM-organizate-4-ateliere-de-descoperire-antreprenoriala
https://idsi.md/identificarea-domeniilor-specializare-inteligenta-RM-organizate-4-ateliere-de-descoperire-antreprenoriala
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3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului 

A fost conceptualizată viziunea e-Infrastructurii de date și au fost formulate scopul și obiectivele 

și principiile de dezvoltare și funcționare a e-Infrastructurii datelor științifice din Republica Moldova.  

Au fost elaborate documente normative (recomandări) privind organizarea și funcționarea activităților 

în cadrul infrastructurii de date: 

- Concepția e-IDSM;  

- Recomandări la Modelul de politică instituțională privind managementul datelor de cercetare; 

- Recomandări privind transpunerea principiilor FAIR în cadrul Infrastructurii datelor de 

cercetare; 

- Recomandări pentru elaborarea Planului de management al datelor în proiectele de cercetare; 

- Act normativ privind participarea și responsabilitățile părților participante la dezvoltarea 

infrastructurii de date CDI; 

- Recomandări privind organizarea seturilor și a serviciilor de date în cadrul e-Infrastructurii de 

date CDI. 
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4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), 

inclusiv propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor 

naționale/internaționale cu tangența la tematica proiectului. 

Executorii de proiect au elaborat și depus 2 propuneri de proiecte, dintre care 1 internațional: 

1. Propunerea de proiect „Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenoriala (EDP) 

in Moldova”, în cadrul Concursului lansat de Centrul Comun de Cercetare (JRC – Joint Research 

Centre) al Comisiei Europene, 07.05.2019. 

2. Propunerea de proiect „Suport teoretic și metodologic pentru dezvoltarea durabilă a societății 

informaționale și a economiei digitale în Republica Moldova” cu acronimul - INFO PRO DIGI, în 

cadrul Concursului deschis lansat de ANCD „Program de Stat” (2020-2023) a proiectelor de 

cercetare științifică, 23.10.2019. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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5. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

1. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) susține și a semnat Inițiativa Helsinki 

privind multilingvismul în comunicarea științifică, 17 aprilie 2019. 

 

2. Responsabil de pregătirea și organizarea procesului de descoperire antreprenorială în RM, 

proces coordonat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul proiectului Sprijin dedicat  

pentru procesul de descoperire antreprenorială (EDP) în Moldova, acordat de Centrul Comun de 

Cercetare al Comisiei Europene, 30 mai 2019 - 31 octombrie 2019. 



18 

 

6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate 

Pe parcursul derulării proiectului în cadrul Î.S. Institutului de Dezvoltare a Societății 

Informaționale au avut loc mai multe vizite ale savanților și specialiștilor de peste hotare. În discuțiile 

purtate cu acești savanți referitor la lansarea proiectelor comune au fost abordate și subiecte din 

tematica proiectului. 

1) Dr. Vratislav Datel, specialist principal, companiei DATAB Consult și Vladimíra Hloušková, 

expert în cadrul proiectului „Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind comunicarea dintre 

registrele naționale“ din Republica Cehă, 05-07 iunie 2018. 

2) Alexander Prosser, Prof.univ., Universitatea de Business și Economie din Viena, Austria, 

Procesele contabilității financiare din sectorul public în cadrul unui sistem integrat de 

planificare a resurselor organizației (SPR), 01-04 octombrie 2018. 

3) Jiri Bucvitz, directorul companiei DATAB Consult, Republica Cehă, Prezentarea rezultatelor 

proiectul "Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru comunicarea între registrele 

naționale", .22 noiembrie 2018. 

4) Nedim Useinow, Civic Tech Projects Coordinator: TechSoup Europe. Apps4Cities Ukraine / 

Дані міст | TransparenCEE, www.techsoupeurope.org. Discuții referitoare la experiența de 

lucru privind datele din sectirul public.  

https://idsi.md/files/file/Communication-Between-National-Registers_en.pdf
https://idsi.md/files/file/Communication-Between-National-Registers_en.pdf
http://www.techsoupeurope.org/
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7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului. 

Executorii de proiect pe parcursul realizării proiectului au lucrat la elaborarea tezelor de 

doctor/postdoctorat.  

Executorul de proiect, Mihai Grecu pe parcursul anilor 2018-2019 a lucrat asupra materialelor 

ce țin de subiectul tezei de doctorat ”Modele și instrumente de interoperabilitate pentru eficientizarea 

guvernării electronice” abordând problema modelelor și a instrumentelor privind infrastructura, 

managementul și utilizarea/ reutilizarea datelor. 

Executorul de proiect, Rodica Cujba a absolvit studiile doctorale în luna noiembrie 2014, Tema 

de cercetare a este ”Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în RM. 

Aspecte sinergetice” și pe parcursul anului 2018 a lucrat asupra tezei de doctorat. 

Executorul de proiect, Cristina Antoci este doctorand în anul III de studii la specialitatea 621.06 

Teoria textului; analiza discursului; stilistică. În anul 2018 a prezentat Raport de cercetare Nr.2 și 

nr.3. 
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8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional.  

Executorii de proiect au avut prezentări și au participat la organizarea manifestărilor științifice: la 

care Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) a fost organizator sau co-organizator: 

1) Forumului internațional Central Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2017, Budapesta, 

Ungaria, 3-4 mai 2018. 

Evenimentul, aflat la a 5-a ediție și cu o prezență de peste 100 persoane din diverse țări ale lumii, 

s-a axat pe cele mai recente realizări în e-Guvernare și e-Democrație, cu accent pe guvernarea în 

regiunea dunăreană. Conferința s-a adresat practicienilor din sectorul public și factorilor de decizie, 

profesioniștilor din industrie și mediului academic. Disciplinele acoperite au fost în principal științele 

informației, științele administrative și drept, științele politice, sociologia și economia. 

2) Masă rotundă cu genericul „Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune 

practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-Infrastructura de date 

științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018. 

Eveniment organizat în cadrul proiectului de către IDSI cu Institutul de Matematică şi 

Informatică. La eveniment au participat peste 70 de persoane. 

Evenimentul a avut drept obiectiv general punerea în discuție a necesității de creare a unui cadru 

conceptual și metodologic pentru e-Infrastructura de date științifice din Republica Moldova în scopul 

asigurării coerenței informaționale și a interoperabilității în spațiul informațional CDI din Republica 

Moldova, precum și de a explora provocările și oportunitățile emergente cu care se confruntă 

comunitatea științifică din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. 

3) Conferința științifică națională cu genericul „Știința Deschisă”, ediția I, Chișinău, 22 

noiembrie 2018. 

Scopul de bază al conferinței a fost explorarea oportunităților emergente cu care se confruntă 

comunitatea științifică din RM pentru a răspunde provocărilor Științei Deschise. Executorii proiectului 

( A. Rusu, M. Grecu N. Țurcan, I. Coșuleanu) au avut prezentări privind organizarea infrastructurii de 

date de cercetare. 

4) Masa rotundă ”Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova", 

Chișinău, 20 septembrie 2019. 

Eveniment organizat în cadrul proiectului de către IDSI și Biblioteca Națională a Republicii 

Moldova cu participare a peste 70 de persoane. 

Evenimentul s-a adresat cercetătorilor, factorilor de decizie din domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării, administratorilor și analiștilor de date, bibliotecarilor, arhiviștilor, reprezentanților mediului 

de afaceri și ai societății civile, tuturor celor interesați de problemele privind organizarea, 

managementul și reutilizarea datelor din domeniul cercetării științifice, de oportunitățile oferite de 

noile abordări ale datelor în contextul implementării conceptului de știință deschisă.  

5) Atelierul de lucru: ”E-Infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii 

impactului socio-economic al științei în Republica Moldova”. Organizatori: Institutul de Dezvoltare a 

Societății Informaționale, în parteneriat cu Secţia Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a 

AȘM. 16 decembrie 2019. 

În cadrul atelierului a fost prezentată o abordare conceptuală a problemei datelor de cercetare din 

Republica Moldova, discuțiile concentrându-se pe e-Infrastructura datelor de cercetare, care să asigure 

o mai bună valorificare a datelor și cunoștințelor, să sprijine și să stimuleze cercetarea științifică, 

oferind un model conceptual al actului de cercetare în acord cu recomandările și bunele practici din 

spațiul european al cercetării. 

http://www.idsi.md/
https://idsi.md/masa-rotunda
https://idsi.md/masa-rotunda
https://idsi.md/masa-rotunda
http://www.math.md/
http://www.math.md/
https://idsi.md/proiectul-conceptiei-e-infrastructurii-date-sfera-CDI-in-atentia-comunitatii-stiintifice
http://idsi.md/
http://idsi.md/
http://www.asm.md/?go=sectii&sec=13&conss=1&struct2=1&general=1&new_language=0
http://www.asm.md/?go=sectii&sec=13&conss=1&struct2=1&general=1&new_language=0
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9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, medalii, 

diplome etc.). 

Executorii de proiect în perioada 2-3 mai 2019 au participat la Forumul Internațional: Central 

and Eastern European e|Democracy and e|Government Days 2019 din Budapesta.  

În cadrul Forumul Internațional au fost prezentate 4 comunicări din partea IDSI, care au fost 

publicate într-un volum al Materialelor conferinței: Două comunicări din partea IDSI au fost premiate: 

https://idsi.md/conferinta-ceeegov-days-2019-premii-autori-din-moldova.  

 GRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. Influence of the economic gap on the level of e-

Government in the developing countries – Republic of Moldova Premiul „Cea mai bună 

lucrare cu caracter – studiu empiric” - BPA empirical 

(https://twitter.com/ceeegov/status/1124315046589419520).  

 COJOCARU Irina, COJOCARU, Igor. A Bibliometric Analysis of Cybersecurity 

Research Papers: case study from the Republic of Moldova. Premiul „Cea mai bună 

lucrare în opinia publicului” - BPA audience. 

(https://twitter.com/ceeegov/status/1124315514879250433 ). 

https://idsi.md/conferinta-ceeegov-days-2019-premii-autori-din-moldova
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315046589419520
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315046589419520
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315046589419520
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315514879250433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aceeegov%7Ctwgr%5E363937393b70726f64756374696f6e%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Feeegov.ocg.at%2Fde%2Feeegov2014-home
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315514879250433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aceeegov%7Ctwgr%5E363937393b70726f64756374696f6e%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Feeegov.ocg.at%2Fde%2Feeegov2014-home
https://twitter.com/ceeegov/status/1124315514879250433
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10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

Realizările în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor au un impact covârșitor asupra 

domeniului cercetării, dezvoltării și inovării contribuind la crearea unui mediu de cercetare tot mai 

larg, dezvoltând noi ecosisteme științifice care au la bază infrastructuri de date digitale. 

Dobândirea de noi cunoștințe științifice și realizarea de inovații în cercetare și în societate, este 

indispensabil legată de accesul sistematic și sustenabil la bazele de date în format digital. În 

comunitatea științifică din Republica Moldova se resimte puternic această lipsă de colaborare între 

instituții și proiecte de cercetare, colaborare în cadrul căreia datele colectate în diferite instituții, în 

cadrul diferitelor programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale să poată să fie puse la 

dispoziția cercetătorilor, a businessului, a publicului larg, astfel încât acestea să fie ușor de regăsit, să 

fie sistematizate și să poată fi reutilizate și analizate într-un model organizațional conceptual nou al 

actului de cercetare care să includă componente organizaționale și interacțiunile dintre ele, inclusiv și, 

în special, cele care privesc colectarea, schimbul, managementul și utilizarea datelor – e-Infrastructura 

datelor, dincolo de granițele cercetărilor în care ele au fost obținute.  

Aspectele conceptuale privind edificarea e-Infrastructurii datelor de cercetare au făcut obiectul 

cercetărilor și a comunicării cu reprezentanții mediului de cercetare, iar în rezultatul activităților de 

proiect au fost elaborate documente care țin de conceptualizarea e-Infrastructurii de date ale 

cercetărilor științifice precum și documente normative care reprezintă recomandări privind organizarea 

și managementul datelor, armonizarea cadrului normativ și al practicilor în domeniul cu normele și 

practicile europene. Acestea vor avea rolul de a contribui în mod decisiv la crearea și 

instituționalizarea unui mediu de date interconectate în care vor putea fi gestionate date digitale, 

servicii și instrumente care să sprijine întreg ciclul de cercetare într-un model organizațional 

conceptual nou al actului de cercetare și care să includă componente organizaționale și interacțiunile 

dintre ele, inclusiv și, în special, cele care privesc colectarea, schimbul, managementul și utilizarea 

datelor. 

Proiectul Concepției e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova, elaborat în 

cadrul proiectului de cercetare reprezintă o contribuție la realizarea Programului de stat "Dezvoltarea 

e-infrastructurii de date în sfera cercetării, dezvoltării și inovării din RM".  

Documentul prevede dezvoltarea unei infrastructuri de date de cercetare – e-IDSM, într-un 

cadru conceptual nou care să confere o nouă dimensiune socială și organizatorică actului cercetării 

științifice prin crearea unui ecosistem științific digital deschis, extensibil și evolutiv care să faciliteze 

valorificarea datelor și cunoștințelor acumulate, să fie un intensificator al cercetărilor și descoperirilor 

științifice. 

Documentul prevede ca e-IDSM să poată oferi servicii fiabile și durabile care să răspundă 

nevoilor generice și specifice privind managementul datelor de cercetare. Obiectivul general al e-

IDSM stipulat de Concepție este instituirea și dezvoltarea unui sistem cuprinzător de management al 

datelor de cercetare. 

Dintre obiectivele specifice ale e-IDSM vom menționa: 

- Servicii fiabile și sustenabile pentru managementul datelor de cercetare, 

- Procese și proceduri comune, abordare standard a datelor științifice, 

- Standarde de metadate pentru utilizarea a datelor de cercetare într-un context larg, 

- Corelarea cu infrastructuri și platforme internaționale de date de cercetare, 

- Reutilizabilitatea datelor și infrastructurilor de date, 

- Bază tehnologică și metodologică comună privind securitatea și calitatea datelor. 

https://idsi.md/files/file/Proiect_concep%C8%9Bie_eInfrastructura_date_stiintifice%2020sep2019.pdf
https://idsi.md/md/e-Infra-RD-data-programme
https://idsi.md/md/e-Infra-RD-data-programme
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Proiectul de concepție stabilește structura organizațională a e-Infrastructurii de date de cercetare 

care să includă pe principii de federare infrastructuri instituționale, centre de date științifice și consorții 

de date pe discipline și domenii de cercetare.  

Activitățile în cadrul e-Infrastructurii de date urmează a fi coordonate, la nivel național, de un 

consiliu, în cadrul căruia vor fi create și vor activa comisii de experți pe domenii concrete de cercetare. 

Un rol extrem de important în viziunea elaboratorilor îl vor avea stewarzii de date din instituții și 

proiecte de cercetare precum și prevederea de a institui în cadrul proiectelor științifice Planuri de 

management al datelor, în acord cu practicele europene, în special, inițiativa privind mandatarea 

acestor planuri în proiectele din cadrul Programului Orizont 2020.  

Suita de proiecte de acte normative are drept scop să ajute cercetătorii, organizatorii, factorii 

decidenți, utilizatorii și publicul larg în activități prind organizarea datelor, managementul, 

comunicarea și (re)utilizare lor, asigurarea coerenței informaționale și a interoperabilității informațiilor 

științifice atât la nivel intra-, cât și inter-instituțional și inter-disciplinar. O caracteristică de bază a 

datelor prevăzută în e-Infrastructura datelor de cercetare este aceea că datele trebuie organizate 

respectând cerințele principiilor FAIR. Astfel, acestea urmează să fie regăsite pe întreg spațiu național 

al cercetării -findable, să poată fi accesate – accessible, să fie interoperabile – interoperable, să poată fi 

reutilizate în cadrul unor cercetări ulterioare în orice alte instituții, proiecte, domenii și discipline- 

reusable. Aceste documente sunt, după cum urmează: 

- Recomandări la Modelul de politică instituțională privind managementul datelor de cercetare; 

- Recomandări privind transpunerea principiilor FAIR în cadrul Infrastructurii datelor de 

cercetare; 

- Recomandări pentru elaborarea Planului de management al datelor în proiectele de cercetare; 

- Act normativ privind rolul și responsabilitățile părților participante la dezvoltarea infrastructurii 

de date CDI; 

- Recomandări privind organizarea seturilor de date și a serviciilor de date în cadrul 

infrastructurii de date CDI. 

Comunicarea cu reprezentanții comunității științifice în cadrul evenimentelor organizate de 

echipa proiectului precum: 

a) Masă rotundă cu genericul „Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune 

practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-

Infrastructura de date științifice”, 

b) Masai rotundă ”Concepția e-Infrastructurii de date în sfera CDI din Republica Moldova", 

c) Atelierul de lucru: ”E-Infrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii 

impactului socio-economic al științei în Republica Moldova”,  

d) Pagina web a proiectului (https://idsi.md/md/e-idsm), 

e) Comunicările în spațiul electronic a informațiilor despre proiect; 

participarea la lucrările altor foruri științifice cu comunicări relevante pentru infrastructura de 

date ale cercetărilor: 

a) Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2018, 

b) Conferința ”CEE eDem and eGov Days 2019, 

c) Conferința Internațională „RENAM E-Infrastructure Supporting Excellence in National 

Research and   Education”, 

d) Atelier de lucru Descoperire Antreprenorială pentru Specializare inteligentă în domeniul 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

https://idsi.md/md/e-idsm
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ș.a. au avut drept scop să sporească vizibilitatea și impactul rezultatelor proiectului în cadrul 

comunității, diseminând informații relevante și să atragă atenția comunității asupra importanței, 

oportunității și necesității implementării conceptului e-IDSM.  

11. Concluzii. 

În rezultatul derulării proiectului în etapa sa inițială tragem următoarele concluzii:  

1. Analiza experiențelor și a bunelor practici în edificarea infrastructurilor de date de cercetare a scos 

pregnant în evidență faptul că cercetarea modernă necesită o nouă abordare a datelor științifice. 

Acest lucru este determinat atât de creșterea într-un ritm exponențial a volumului datelor științifice 

acumulate, de faptul că știința devine într-o măsură tot mai mare integrată, depășind tot mai mult 

bariere precum cele instituționale, disciplinare, administrative, geografice etc. cât și de noile 

oportunități pe care le oferă realizările în domeniul tehnologiei informației în ceea ce privește 

stocarea, managementul și utilizarea datelor.  

2. Posibilitatea de reutilizare la scară largă a datelor științifice acumulate în timp, în instituții și 

domenii de cercetare a deschis calea cercetării bazate pe date. Această abordare poate îmbunătăți 

substanțial cercetarea științifică precum, de asemenea, poate crea noi oportunități de cercetare 

printr-o mai buna gestionare si partajare a datelor.  

3. Soluția pentru infrastructura de date trebuie să vizeze valorificarea rezultatelor cercetărilor precum 

și crearea de noi posibilități pentru cercetări si inovări bazate pe date. Ea trebuie să contribuie la o 

mai bună realizare a investițiilor publice in cercetarea științifică.  

4. Procesul de organizare a datelor de cercetare trebuie să fie asigurat din punct de vedere al 

capacităților de suport financiar, subliniindu-se în mod clar responsabilitatea pe care trebuie să și-o 

asume instituțiile de finanțare privind asigurarea accesului și conservarea datelor de cercetare.  

5. Trebuie să fie asigurată calitatea și fiabilitatea infrastructurilor de date științifice constituite în 

cadrul instituțiilor de cercetare, la nivel de domenii de cercetare și în plan național, aplicându-se 

cele mai noi metodologii și instrumente de management informațional. 

6. Infrastructura națională de date în domeniul CDI trebuie să aibă la bază orientări, principii și 

recomandări adoptate de comunitatea științifică la nivel european și internațional.  

7. Infrastructura națională de date de cercetare trebuie să asigure sinergii între componentele sale, în 

spiritul experiențelor și bunelor practici precum, de exemplu, Inițiativa Europeană în domeniul 

cloud computing-ului, garantând interoperabilitatea diferitelor infrastructuri în domeniu, depășind 

izolarea și fragmentarea informațională și asigurând o bună colaborare între domenii de cercetare, 

instituții și cercetători. 

Consultarea la zi a experienței avansate în lume în privința edificării e-infrastructurii de date de 

cercetare este obligatorie, iar e-Infrastructura de date științifice din RM trebuie să răspundă adecvat și 

eficient nevoilor comunității de cercetători din Republica Moldova, atât în cadrul intern cât și în 

relațiile de colaborare cu centre și instituții de cercetare din Europa și din întreaga lume.  

Documentele elaborate în procesul de realizare a proiectului vor avea un rol important în 

asigurarea bazei conceptuale și metodologice a viitoarei e-Infrastructuri de date științifice – e-IDSM, 

într-un proces colaborativ și participativ în interesul cercetării științifice din Republica Moldova.  

Preluarea setului de documente elaborate în cadrul prezentului proiect de către autoritățile 

responsabile pentru aprobare și implementare este cheia succesului în crearea e-Infrastructurii de date 

de cercetare în Republica Moldova și asigurarea ulterioară a unui impact major în dezvoltarea 

cercetării științifice a țării. 
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12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

 

Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

Anul Planificat Executat 
Cofinanțare 

(surse proprii IDSI) 

2018 128,1 mii lei 128,1 mii lei ( Buget - 102,5 mii lei ) 25,6 mii lei 

2019 128,1 mii lei 128,1 mii lei ( Buget - 102,5 mii lei ) 25,6 mii lei 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 
Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului 

1. Cernăuțeanu Victor 1950 dr 
cerc. șt. sup., conducătorul proiectului, 

2019 

2. Rusu Andrei 1968 dr. conducătorul proiectului, 2018 

3. Cojocaru Igor 1976 dr. cercetător șt. superior,  

4. Grecu Mihai 1956  cercetător șt. superior, 

5. Țurcan Nelly 1960 dr.hab. cercetător șt. principal 

6. Coșuleanu Ion 1948  cercetător științific 

7. Cujba Rodica, 1972  cercetător științific, în 2018 

8. Friptuleac Lilian, 1989 drd cercetător șt. stagiar 

9. Ștefănița Anastasia 1988 drd cercetător șt. Stagiar, în 2018 

10. Antoci Cristina, 1991 drd cercetător șt. stagiar 

11. Munteanu Ruslan 1987  inginer programator, în 2019 

12. Țurcan Andrei 1973  inginer programator, în 2019 

 

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului 

1 Ștefănița Anastasia,  1988 doctorand cercetător șt. stagiar, în 2018 

2 Friptuleac Lilian,  1989 doctorand cercetător șt. stagiar 

3 Antoci Cristina,  1991 doctorand cercetător șt. stagiar 

 

Lista doctoranzilor 
Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 
Funcția în cadrul proiectului 

1 Ștefănița Anastasia,  1988 doctorand cercetător șt. stagiar, în 2018 

2 Friptuleac Lilian,  1989 doctorand cercetător șt. stagiar 

3 Antoci Cristina,  1991 doctorand cercetător șt. stagiar 

 

 

 

Conducătorul  proiectului              dr. Victor Cernăuțeanu                          _____________ 
                                           (nume, prenume, grad, titlu științific)                                          (semnătura) 
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13. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

- monografii (naționale/internaționale) -1/0 

1. CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor, COJOCARU, Irina, ȚURCAN, Nelly, GRECU, 

Mihai, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, CUJBA, Rodica, COȘULEANU, Ion, UNGUREANU, 

Elena, MINCIUNĂ, Vitalie. Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the 

Republic of Moldova: Study. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018, 

264 p. ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1.. 

- articole în reviste științifice editate în străinătate - 2 

1. ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, CUJBA, Rodica. Research in Computer 

Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis. In: Romanian Journal of Library and 

Information Science (RRBSI). 2019, vol. 15, nr. 2, pp. 27-50. ISSN: 1841-1940. DOI: 

10.26660/rrbsi.2019.15.2.27  

2. ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei, CUJBA, Rodica. Study on the Mapping of Research Data in the 

Republic of Moldova in the Context of Open Science. In: International Journal of Advanced 

Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences. 2019, vol. 9, nr. 1, pp. 13-24. eISSN 2067-

354X. Disponibil: http://site.magazines.ulbsibiu.ro/ijasitels/index.php/IJASITELS/article/view/29. 

- articole în reviste naționale: - 1 

 categoria C 

1. GRECU, Mihai. Câteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare 

electronică din Republica Moldova. In: Intellectus. 2019, nr. 1-2, pp. 130-138. eISSN 1857-0496. 

Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/82514. 

2. GRECU Mihai, DATEL Vratislav. On Data Infrastructure in E-Government System. In: Vector 

European. 2018, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 2345-1106, E- ISSN 2587-358X.  

– materiale ale conferințelor(naționale / internaționale) – 0/10 

(articole în volumele manifestărilor științifice de peste hotare) - 7 

1. RUSU, Andrei, ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, GRECU, Mihai. Research data in the context 

of open science: Case of the Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). 

Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, 

Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 319-328. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 

10.24989/ocg.v335.26. 

2. GRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. Influence of the economic gap on the level of e-Government in 

the developing countries – Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). 

Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, 

Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 261-270. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 

10.24989/ocg.v335.12. 

3. COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. A bibliometric analysis of cybersecurity research papers in 

Eastern Europe: Case study from Republic of Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). 

Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, 

Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 151-162. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 

10.24989/ocg.v335.12. 

https://zenodo.org/record/1468418#.W_7EmegzbIV
https://zenodo.org/record/1468418#.W_7EmegzbIV
https://doi.org/10.26660/rrbsi.2019.15.2.27
http://site.magazines.ulbsibiu.ro/ijasitels/index.php/IJASITELS/article/view/29
http://agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/Intellectus_1-2019.pdf
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/82514
https://doi.org/10.24989/ocg.v335.26
https://doi.org/10.24989/ocg.v335.12
https://doi.org/10.24989/ocg.v335.12
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4. COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, BAHNARU, Roman. Economics of open source tools for 

open data and open science in the Digital Moldova. In: NEMESLAKI, András et al. (Eds). 

Proceedings of the Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, May 2-3, 2019, 

Budapest. Vien: Austrian Computer Society, 2019, pp. 329-341. ISBN 978-3-903035-24-9. DOI: 

10.24989/ocg.v335.27 

5. GRECU, Mihai, COJOCARU, Igor, COȘULEANU, Ion. On e-Governance development 

opportunities in the Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 

2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp. 327-336. doi: 10.24989/ocg.v331.27. ISBN 978-3-

903035-14-0.   

6. COJOCARU, Igor, ROȘCA, Alfreda, RUSU, Andrei, GUZUN, Mihail. Public Research and 

Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Oportunities. In: Lucrările 

Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp. 421-430, doi: 

10.24989/ocg.v331.35. ISBN 978-3-903035-14-0.   

 (articole în volumele manifestărilor științifice internaționale din Republica Moldova) - 3 

1. GRECU, Mihai. Aspecte metodologice privind interoperabilitatea soluțiilor de e-Guvernare. In: 

„Teoria şi practica administrării publice”, conferinţă ştiinţifico-practică: Materiale ale Conferinţei 

ştiinţifico-practice cu participare internaţională, 17 mai 2019, Chişinău. Chişinău: AAP, 2019, pp. 

532-536. ISBN 978-9975-3240-4-5. Disponibil: http://dspace.aap.gov.md/handle/123456789/1240 

2. CUJBA, Rodica; RUSU Andrei. On interoperability of research information based on CERIF in 

the Republic of Moldova. In: Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of 

Informatics MFOI2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.   

3. ȚURCAN, Nelly; RUSU, Andrei; GRECU, Mihai. Studiul ecosistemului de date științifice din 

Republica Moldova în contextul științei Deschise. In: Conferința științifică internațională „Școala 

internațională de metodologie în științele socio-umane”, ediția a 3-a. Universitatea de Stat din 

Moldova, 15-16 noiembrie 2018, Chișinău, pp. 130-132 

 

 

 

Conducătorul  proiectului             dr. Victor Cernăuțeanu                          _____________ 
                                      (nume, prenume, grad, titlu științific)                                                               (semnătura) 

 

https://doi.org/10.24989/ocg.v335.27
http://dspace.aap.gov.md/handle/123456789/1240
https://idsi.md/files/file/publicatii/Cujba_R-Rusu_A-MFOI-2018-67-72.pdf
https://idsi.md/files/file/publicatii/Cujba_R-Rusu_A-MFOI-2018-67-72.pdf
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14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale  

Nume, prenume participant, date privind manifestarea științifică (denumire, data, loc), titlul comunicării 

susținute. 

– COMUNICĂRI publice la evenimente (naționale / internaționale) –  10/14 

(comunicări la manifestări științifice de peste hotare) - 7 

1. RUSU, Andrei, ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica, GRECU, Mihai. Research data in the context 

of open science: Case of the Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and 

E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. 

2. COJOCARU, Irina, COJOCARU, Igor. A bibliometric analysis of cybersecurity research papers in 

Eastern Europe: Case study from Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem 

and E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. 

3. COȘULEANU, Ion, GRECU, Mihai, BAHNARU, Roman. Economics of open source tools for 

open data and open science in the Digital Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and 

E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. 

4. GRECU, Mihai, COJOCARU, Igor, COȘULEANU, Ion. On e-Governance development 

opportunities in the Republic of Moldova. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 

2018”, 3-4 mai 2018. Budapesta, 2018, pp. 327-336. doi: 10.24989/ocg.v331.27. ISBN 978-3-

903035-14-0. 

5. GRECU, Mihai, DICUSAR, Ion. Influence of the economic gap on the level of e-Government in 

the developing countries – Republic of Moldova. In: Central and Eastern European E|Dem and 

E|Gov Days, May 2-3, 2019, Budapest. 

6. RUSU, Andrei. Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: 

Challenges and Oportunities. In: Lucrările Conferinței ”CEE eDem and eGov Days 2018”, 

Budapesta, 3-4 mai 2018.    

7. ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei; CUJBA, Rodica. Study on the mapping of research data in the 

Republic of Moldova in the context of Open Science. In: The 10th International Conference on 

Information Science and Information Literacy, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, 10-11 

april 2019. 

(comunicări la manifestări științifice în Republica Moldova), naționale / internaționale  - 9/4 

1. GRECU Mihai. e-Infrastructura pentru datele de cercetare – experiențe internaționale. In: 

Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018. 

2. GRECU, Mihai, RUSU, Andrei. e-Infrastructura de date științifice – un imperativ al cercetării 

colaborative în contextul Științei Deschise: Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: 

Experiențe și bune practici europene și internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-

infrastructura de date științifice”, Chișinău, 21 iunie 2018.   

3. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, RUSU, Andrei, COȘULEANU, Ion. e-Infrastructura pentru 

datele de cercetare – experiențe internaționale. In: Conferința științifică națională ”Știința 

Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018. 

4. GRECU, Mihai, COȘULEANU, Ion. Proiectul Conceției e-Infrastructurii de date de cercetare din 

RM - e-IDSM. In: Conferință - Masă rotundă pe marginea studiului „Știința Deschisă în Republica 

Moldova”, în cadrul Salonului internațional de carte Bookfest, ediția 2019, BNRM, Chișinău, 30 

august, 2019. 

5. GRECU, Mihai, Prezentarea proiectului de concepție privind e-infrastructura de date în sfera CDI 

din RM. In: Masa rotundă „ Concepția e-infrastructurii de date în sfera CDI din RM”, BNRM, 

Chișinău, 20 septembrie, 2019. 

https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare%20M_Grecu-Masa-Rotunda-e-IDSM-21iun2018.pdf
https://idsi.md/files/file/e-IDSM_M-Grecu.pdf
https://idsi.md/files/file/e-IDSM_M-Grecu.pdf
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6. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion. E-infrastructura de date în sprijinul 

cercetărilor în științe umanistice, arte și științe sociale. In: Atelierul de lucrul „ E-infrastructura de 

date științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului social - economic al științei în RM”, 

AȘM, Chișinău, 16 decembrie 2019. 

7. GRECU, Mihai, ȚURCAN, Nelly, COȘULEANU, Ion. The Concept of the National Research 

Data e-Infrastructure. In: International Conference „RENAM E-Infrastructure Supporting 

Excellence in National Research and    Education”. Chișinău, 3 octombrie, 2019. 

8. GRECU Mihai, ȚURCAN Nelly, COȘULEANU Ion. E-Infrastructura de date în sprijinul 

cercetărilor în științe umaniste, arte și științe sociale. Atelierul de lucru ”E-Infrastructura de date 

științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului socio-economic al științei în Republica 

Moldova”. 16 decembrie 2019, Academia de Științe a Moldovei. 

9. ȚURCAN, Nelly; RUSU, Andrei; GRECU, Mihai. Studiul ecosistemului de date științifice din 

Republica Moldova în contextul științei Deschise. In: Conferința științifică internațională „Școala 

internațională de metodologie în științele socio-umane”, ediția a 3-a. Universitatea de Stat din 

Moldova, 16 noiembrie 2018. 

10. RUSU, Andrei. Cercetătorul și biblioteca: rolul lor în managemenul datelor din sfera CDI: 

Masă rotundă ”Datele științifice în Republica Moldova: Experiențe și bune practici europene și 

internaționale privind arhitectura și modelele de date în e-infrastructura de date științifice”, 

Chișinău, 21 iunie 2018.   

11. CUJBA, Rodica, RUSU Andrei. On interoperability of research information based on CERIF 

in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of 

Informatics MFOI2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9. 

12. GRECU, Mihai. Aspecte metodologice privind interoperabilitatea soluțiilor de e-Guvernare. 

In: Conferința științifico-practică cu participare internațională „Teoria și practica administrației 

publice”. Chișinău, AAP, 17 mai 2019. 

13. ȚURCAN, Nelly. Prezentarea monografiei „Știința Deschisă în Republica Moldova”. In: 

Conferința științifică națională ”Știința Deschisă”. Chișinău, 22 noiembrie 2018. 

(comunicări la alte manifestări în Republica Moldova) - 2 

1. GRECU, Mihai. Standarde TIC în servicii electronice interoperabile. Seria de standarde SM EN 

ISO 11179 Tehnologia informației. Registre de metadate (MDR). In: Seminar informativ ”Rolul 

serviciilor IT în creșterea economică”. Institutul de Standardizare din Moldova, 27 septembrie 

2018.  

2. GRECU, Mihai. Modele și instrumente de interoperabilitate în sistemul de e-Guvernare. În cadrul 

seminarului științific al Departamentului Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, 27 

februarie, 2019. 

–  rapoarte (în plen) la evenimente (naționale / internaționale) – 0/2 

1. GRECU, Mihai, The Concept of the National Research Data e-Infrastructure. In: International 

Conference „RENAM E-Infrastructure Supporting Excellence in National Research and   

Education”. Chișinău, 3 octombrie, 2019. 

2. GRECU, Mihai. Rolul sectorului privat în societatea digitală. [Raport în plen]: Conferința 

internațională: Open Government versus Personal Data Protection. Chișinău, Star Net, 6 noiembrie 

2019. 

 

 

 

Conducătorul  proiectului                   dr.  Cernăuțeanu Victor, dr.  ________________   
                             (nume, prenume, grad, titlu științific)                                (semnătura) 

https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/files/file/eInfrastructura_de_date_in_sprijinul_cercetarilor_stiinte_sociale_umaniste_arte.pdf
https://idsi.md/pentru-un-ecosistem-digital-deschis-extensibil-evolutiv-al-datelor-stiintifice
https://idsi.md/pentru-un-ecosistem-digital-deschis-extensibil-evolutiv-al-datelor-stiintifice
https://idsi.md/pentru-un-ecosistem-digital-deschis-extensibil-evolutiv-al-datelor-stiintifice
https://idsi.md/files/file/Masa-rotunda-E-IDSM-21-iunie-2018_ARusu.pdf
https://idsi.md/files/file/publicatii/Cujba_R-Rusu_A-MFOI-2018-67-72.pdf
https://idsi.md/files/file/publicatii/Cujba_R-Rusu_A-MFOI-2018-67-72.pdf
https://idsi.md/files/file/Prezentare_Monografie_Stiinta_Deschisa.pdf
https://idsi.md/files/Prezentare%20M_Grecu%20ISM%2027sep2017_fin.pdf
https://idsi.md/files/Prezentare%20M_Grecu%20ISM%2027sep2017_fin.pdf

