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ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN EUROPA 

Scop, Istoric, Definiții 

Scopul Științei Deschise 

Creșterea semnificativă a comunității științifice la nivel global, lucru care oferă oportunități 
sporite de cooperare, precum și preocuparea continuă din partea societății civile pentru 
transparență în cercetare și obținerea de rezultate cu impact imediat în folosul comunității, 
coroborat cu creșterea datelor și a tehnologiilor de manipulare și exploatare a acestora, au 
determinat aducerea în discuție a conceptului de Știință Deschisă (în engleză Open Science). 
Astăzi, utilitatea conceptelor de Știință Deschisă (SD) și digitalizare sunt mai evidente ca oricând, 
acestea influențând condiția umană într-o manieră decisivă. 

Dacă ar fi să definim scopul conceptului de Știința Deschisă (SD), am putea spune că: Știința 
Deschisă se consideră a fi un mijloc de îmbunătățire a calității cercetării prin transparență și 
reproductibilitate, precum și prin utilizarea ei ca mecanism de dezvoltare în industrie și 
societate (https://www.openaire.eu/open-science-europe-overview). 

Beneficiile 1 pe care le presupune Știința Deschisă, prezentate schematic în Figura 1, ar fi: 

 

 
1 G. Macgregor, ”Open Science: An exploration of Open Access & Open Data concepts”, Online Learning Webinar, 
24/04/2020 (https://purl.org/g3om4c). 



 
 

 

Figura 1. Beneficiile Științei Deschise (sau avantajele accesului liber la publicații, date și alte resurse științifice). 

✓ Vizibilitate a rezultatelor cercetării: implică notorietate pentru cercetător și instituția din 
care provine, certificând competențe în domeniile cercetării, deschizând piste de 
colaborare cu alți cercetători și instituții publice și private. De asemenea, unele cercetări, 
sau progresul în activitatea de cercetare instituțională, pot depinde de rezultatele 
cercetării deschise, ideile descoperite în activitatea științifică stând la baza altor 
rezultate/produse. 

✓ Aplicabilitate în alte proiecte/domenii: rezultatele obținute și metodele dezvoltate în 
cercetare pot fi aplicate în industrie pentru valorizare, la scară identică sau diferită, sau 
pot fi folosite în alte domenii de interes. 

✓ Creșterea indicelui de citări: atât cercetătorul cât și instituția din care provine vor 
beneficia de o creștere a indicelui de citări, influențând promovabilitatea și clasarea 
acestora în plan intern și internațional. 

✓ Posibilitate de a influența legislația: prin evaluarea și asumarea impactului cercetării 
organismele competente vor putea lua hotărâri sau decizii cu privire la îmbunătățirea 
calității vieții, a funcționării aparatului administrativ etc. 

✓ Accesul la rezultatele cercetării pentru publicul larg: plătitorii de taxe, susținători ai 
efortului în cercetare, pot accesa (beneficia de) rezultatele cercetării. 

✓ Conformitate cu conținutul granturilor publice: reglementările actuale a granturilor cu 
finanțare publică indică necesitatea deschiderea parțiale sau totale a rezultatelor 
cercetării în funcție de domeniile de interes. 

✓ Cercetători din țările în dezvoltare pot beneficia de metodele și rezultatele cercetării: 
prin deschiderea rezultatelor cercetării, cercetătorii de pretutindeni, inclusiv cei aflați în 
țări în proces de dezvoltare, vor putea să formeze deprinderi, să dezvolte metode și 
rezultate în plan local și vor putea participa la colaborări internaționale. 

✓ Evitarea cheltuielilor nejustificate pentru achiziția de publicații necorespunzătoare: 
(presupunând că din granturile de cercetare există fonduri pentru accesul la achiziția de 
articole științifice) cum achiziționarea unui articol sau carte nu este de neglijat și nu se 
poate avea certitudinea că prin simpla evaluare a abstractului sau a titlului se înțelege cu 
adevărat conținutul articolului, prin deschiderea publicațiilor, precum și a datelor primare 
obținute în cercetare, se evită cheltuielile nejustificate în procesul de documentare. 

Istoricul conceptului de Știință Deschisă 

Conceptul de Știință Deschisă datează din era jurnalelor științifice. Primul jurnal științific care a 
cunoscut lumina tiparului a fost editat în anul 18722, fiind denumit Popular Science, tocmai din 
intenția de a populariza rezultatele științifice. Până la acea dată, realizările științifice erau 
codificate, din dorința de a revendica descoperirile științifice3. 

 
2 The History of Popular Science (www.popsci.com). 
3 Nielsen, Michael (2011). Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press. ISBN 978-0-691-14890-8. 



 
 

 

Expresia exactă „Știința deschisă” a fost inventată de Steve Mann în 1998, moment în care a 
înregistrat și numele de domeniu openscience.com și openscience.org4. În ultimii 20 de ani, în 
special în domeniul literaturii științifice, tot mai multe platforme de diseminare de rezultate au 
fost deschise comunității științifice precum și publicului larg.  

La nivel de aplicații informatice, există tot mai multe resurse deschise care permit modificarea 
codului și îmbunătățirea/transformarea produsului informatic.  

Transformarea societății a permis și impus deschiderea de noi perspective în domeniul științei 
deschise, care să fie reglementate prin politici internaționale și naționale. Astfel la nivelul 
conducerii UE au existat câteva inițiative care au subliniat importanta științei deschise.  

În 2012, Comisia Europeană a publicat un comunicat către Parlamentul European și Consiliu 
intitulat5 „Către un acces mai bun la informațiile științifice: Sporirea beneficiilor investițiilor 
publice în cercetare”. După cum observă Comisia, „discuțiile despre sistemul de diseminare 
științifică au fost în mod tradițional axate pe accesul la publicații științifice - reviste și monografii. 
Cu toate acestea, devine din ce în ce mai importantă necesitatea îmbunătățirii accesului la datele 
cercetării (rezultate experimentale, observații și informații generate de calculator), care 
constituie baza analizei cantitative care sta la temelia multor publicații științifice”.  

Pentru a fi un exemplu în acest sens, în anul 2016 la nivel de Uniune Europeană s-a format un 
grup de inițiativă pentru implementarea conceptului de știință deschisă, care a reușit în anul 2020 
formarea și implementarea cloud-ului intitulat European Open Science Cloud ce urmărește să 
accelereze crearea de noi cunoștințe, să inspire educație, să stimuleze inovarea și să promoveze 
accesibilitatea și transparența în știință6. 

Grafic, etapele de reglementare a SD la nivel de proiecte cu finanțare europeană7 arată conform 
celor prezentate în Figura 2. 

 
4 Surveillance (oversight), Sousveillance (undersight), and Metaveillance (sight itself), CVPR 2016, H1408–1417. 
5 European Commission, Brussels, 17.7.2012, COM(2012) 401 final: “Towards better access to scientific information: 
Boosting the benefits of public investments in research”. 
6 www.eosc.eu 
7 J.C Burgelman, R. Von Schomberg, J-F Dechamps, A. López de San Román, V. Tsoukala, Open Science –European 

Commission policies and perspectives, Open Science Conference-University of Ljubljana-22 May 2019. 



 
 

 

 

Figura 2. Evoluția programelor de finanțare UE pentru cercetare și dezvoltare, cu referire la Știința Deschisă. 

La această oră nu se poate vorbi de o politică uniformă la nivel de comunitate europeană în 
domeniul Științei Deschise (SD), încă existând dezbateri privitoare la definirea unitară a 
termenilor din domeniu, răspunderea cu privire la calitatea informațiilor și nivelele de acces 
asupra datelor științifice.  

Există anumite țări care au început să integreze în legislația proprie politici privitoare la 
implementarea SD. În anumite state europene există organisme care finanțează proiectele de 
știință deschisă, existând la nivel de program de finanțare europeană (Horizon 2020) proiecte 
care studiază implementarea interstatală a acestui concept. 

Pentru implementarea conceptului de Știință Deschisă, integrarea lui în modul de funcționare a 
unei societăți și conștientizarea importanței utilizării acestuia, se propune canalizarea efortului 
actorilor responsabili pe trei direcții: 
 

• identificarea elementelor care definesc cultura științei deschise. 

• elaborarea cadrului pentru realizarea și utilizarea datelor științifice corecte și credibile. 

• accesul liber (deschis) la publicații științifice. 
 

Scopul este de a facilita structurarea științei deschise ca fenomen8. În acest context, este 
necesară formarea unui organism care să își asume responsabilitatea coordonării și 
implementării conceptului de Știință Deschisă. Acest organism trebuie să fie responsabil pentru 
identificarea și tratarea problemelor de SD actuale ale tuturor părților interesate din comunitatea 
științifică. Organismul de coordonare nu implementează direct reformele și măsurile de 
dezvoltare, ci în particular contribuie și permite împărtășirea rolurilor și responsabilităților în 
cadrul comunității științifice. 

 
8https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/164174/UNIFI_Open_Science_and_Data_Action_Programme.pdf 



 
 

 

Definiții, tipuri de date, indicatorii principali ai SD 

Prin terminologia de Date Științifice se pot înțelege (din definiția din legislația cipriotă) 
informațiile primare, respectiv datele sau numerele care au fost colectate și sunt considerate ca 
o bază pentru reflecție, discuție sau calcul pentru a realiza o cercetare științifică. Exemple de date 
științifice includ date statistice, rezultate ale experimentelor, măsurători, observații rezultate din 
cercetări de teren, rezultate ale sondajelor, înregistrări de interviuri și imagini, cu accent pe datele 
disponibile în format digital9. 

O definiție mai puțin detaliată a datelor științifice ar fi următoarea (din legislația franceză): Datele 
Științifice reprezintă înregistrări factuale (cifre, texte, imagini, sunete, videoclipuri etc.) utilizate 
ca surse primare pentru cercetare și care sunt în general acceptate de comunitatea științifică ca 
fiind necesare pentru validarea rezultatelor cercetării10. 

Există trei tipuri de date științifice recunoscute la nivel european: 
 

• Datele științifice cumulative, care sunt generate în timpul derulării cercetării și sunt 
gestionate la nivel local. 

• Datele științifice permanente, care se referă la un rezultat concret al cercetării și este 
important să se mențină transparența și repetabilitatea rezultatelor. Stocarea acestor 
date este aproape de arhivare (adică păstrarea pentru o perioadă nelimitată a 
informațiilor) și este adecvată pentru a fi coordonată la nivel național. 

• Datele științifice publice pot să fie materia primă pentru cercetare, fie unul dintre 
produsele sale, pe lângă datele științifice permanente. „Datele științifice publice” sunt 
legate de gestionarea datelor de cercetare atunci când sunt create în cercetare, dar pot 
proveni și din afara comunității științifice, caz în care coordonarea acestora trebuie să se 
concentreze mai mult pe managementul etic. 

 

În funcție de domeniu de interes (Sănătate, Mediu, Energie, Securitate, Transport, Agricultură 
etc.), pilonii (indicatorii principali) științei deschise pot varia, dar, în accepțiunea generală, când 
vorbim despre Știință Deschisă trebuie să ne referim la publicații deschise și la date științifice 
deschise. În domeniul neuro-științei se consideră că și codul (modelul care a stat la baza obținerii 
unui rezultat științific) ar trebui să fie disponibil, deschis. Exista opinii conform cărora și recenziile 
publicațiilor ar trebui să fie deschise pentru a grăbi progresul științific și pentru a aduce un plus 
de onestitate în evaluarea științifică. 

La momentul actual, informațiile disponibile indică faptul că ar exista peste 100 de indicatori ai 
științei deschise. 

Dacă în literatura engleză se vorbește despre Open Access ca și acces liber la publicații științifice 

 
9http://opensciencecy.ucy.ac.cy/wp-content/uploads/2019/09/FINAL-EN-National-Policy-for-Open-Access-to-
Scientific-Information.pdf 
10France: National Plan for Open Science, 2018, p. 10.  



 
 

 

de orice fel iar la Open Data ca acces liber la datele științifice (inclusiv la cele primare), al treilea 
pilon/indicator generalizat al SD ar fi Open Tools, care poate include și colaborările deschise, pe 
lângă alte resurse științifice care pot fi distribuite și utilizate de diverse organisme și parteneri 
industriali. Tot în cadrul Open Tools ar intra și Codul Deschis, sau Recenziile Deschise, precum și 
alți indicatori. 

Astfel, pilonii, sau indicatorii principali care susțin Știința Deschisă sunt prezentați în Figura 3. 
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Figura 3. Pilonii (indicatorii principali) SD la nivel internațional – în accepțiunea generală.  



 
 

 

1.1. Identificarea celor mai bune practici și inițiative de open 
science la nivel european 

1.1.1. Politicile SD (EU) 

În anul 2016 Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei Europene a înființat un grup de 
inițiativă pentru stabilirea politicilor blocului comunitar (denumirea originală în engleză fiind 
Open Science Policy Platform, de unde și acronimul OSPP) în domeniul științei deschise11. Acest 
grup conținea 25 de membri ai celor mai importanți membri din UE (însă fără parteneri din mediul 
de afaceri sau industrie, fiind un grup consultativ la nivel înalt care avea rolul de a consilia Comisia 
Europeană cu privire la modul de elaborare a politicii sale în domeniul SD).  

În august 2020 a fost finalizat raportul acestui grup de inițiativă, care identifica provocările SD, ce 
se intercondiționează și limitează reciproc. Recomandarea acestui grup consultativ a fost de 
desfășurare a unor discuții suplimentare pentru a dezvolta opinii comune asupra acestor 
provocări. Spre exemplu, o problemă urgentă era identificarea rolului științei deschise în 
parteneriatele public-privat și dilema cu care se confruntă întreprinderile și industria în 
adoptarea practicilor și principiilor științei deschise, îndeplinind în același timp cerințele privind 
drepturile de proprietate intelectuală și practicile comerciale specifice industriei concurențiale. 
Sub acest aspect, OSPP recunoaște că este dificil să se abordeze provocările cu care se confruntă 
comunitatea de afaceri și industria, mai ales că acestea nu au fost reprezentate în grupul de 
inițiativă și consultanță OSPP. 

În concluzie, experții OSPP solicită statelor membre ale UE și tuturor actorilor relevanți din 
sectoarele privat și public să întreprindă eforturi sistemice mai largi și să își coordoneze strategiile 
pentru a crea un „sistem de cercetare bazat pe cunoștințe comune până în 2030”, identificând 
cinci priorități: 
 

• definirea unei structuri a carierei academice care încurajează rezultatele, practicile și 
comportamentele ce maximizează contribuțiile la un sistem comun de cunoaștere. 

• definirea unui sistem de cercetare care fiabil, transparent și de încredere. 

• definirea unui un sistem de cercetare care permite/încurajează inovarea. 

• dezvoltarea unei culturi a cercetării care facilitează diversitatea și echitatea 
oportunităților. 

• definirea unui sistem de cercetare dezvoltat pe politici și practici bazate pe dovezi. 

1.1.2. Zone de interes abordate în politicile de SD la nivel european 

În evaluarea politicilor naționale în domeniul SD, pentru țările din Europa (statele membre și 
statele afiliate la rețeaua de cercetare europeană, ERA), s-au identificat12 zece zone de interes în 
care se prezintă reglementări privitoare la știința deschisă finanțată de la bugetul de stat, în 

 
11https://www.openscience.eu/open-science-policy-platform-final-report/. 
12 ***, An Analysis of Open Science Policies in Europe (v6), August 2020 (SPARC Europe). 



 
 

 

special în privința datelor obținute în cercetare. Aceste zece domenii de interes sunt: 
[1] definirea scopului politicilor: se specifică abordarea uniformă sau individuală pentru 

accesul deschis la publicații științifice, accesul deschis la datele obținute în cercetare și 
accesul deschis la infrastructura (uneltele) folosită în implementarea cercetării. 

[2] definirea datelor: se subliniază importanța definiri complete și exacte a datelor cu 
caracter științific pentru a se delimita clar ce fel de date vor fi deschise și disponibile 
pentru exploatare. 

[3] obligativitate: se specifica tipul de publicații sau date care sunt obligatoriu deschise, ce 
fel de date se recomandă a fi deschise și care sunt datele la care nu există obligativitate. 

[4] excepții: trebuie indicat concret și motivat care sunt datele științifice excluse de la 
publicare sau exploatare deschisă. 

[5] reutilizarea datelor: se va indică ce fel de date pot fi reutilizate și chiar alterate în 
vederea realizării progresului științific. 

[6] plan de management al datelor: proiectele de cercetare cu finanțare de stat trebuie să 
aibă, se recomandă să aibă sau nu este obligatoriu să aibă un plan de management al 
datelor obținute în cercetare. 

[7] citarea datelor: se specifică dacă există sau nu o așteptare cu privirea la citarea datelor 
obținute în cercetare. 

[8] declarații privind disponibilitatea datelor: în proiectele de cercetare se vor indica 
condițiile și disponibilitatea datelor. 

[9] drepturi de proprietate intelectuală (DPI) și licențiere: se specifică ce fel de publicații, 
date sau produse (inclusiv software) pot fi protejate și nivelul deschiderii informațiilor 
cu privire la acestea. 

[10] costuri: se vor indica acele costuri necesare susținerii și implementării accesului deschis 
la date și publicați sau alte resurse utilizate în cercetarea științifică. 

 
În baza acestor zone de interes definite în politicile naționale a 15 state europene (state membre 
UE sau partenere, prezentate în subcapitolul următor) se dorește și realizarea unei analize 
comparative pentru identificarea bunelor practici în acest domeniu – această comparație este 
prezentată în subcapitolul 1.5. 
 

1.1.2.1. Țări europene, aderate la UE, care au politici în privința SD 

 

Lista țărilor europene13, aderate la spațiul comunitar, care și-au asumat politici de SD este 

 
13 La completarea datelor privitoare la politicile naționale asupra Științei Deschise, s-au folosit în principal 

următoarele documente și adrese web: 

***, EU OS final report on policy platform.pdf. 

***, An Analysis of Open Science Policies in Europe (v6), August 2020 (SPARC Europe). 

https://www.openaire.eu/os-eu-countries. 

https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/open-

science/index.html. 



 
 

 

prezentată în Tabelul 1, iar a celor ne-aderate la Uniunea Europeană (UE) în Tabelul 2. 
Tabelul 1. Website-uri politici de SD pentru țări europene aderate la spațiul comunitar. 

Țară 
Adresă electronică unde se regăsesc informații despre politicile 

naționale 

Dată 

implementare 

 Belgia https://openaccess.be/open-access-in-belgium/brussels-declaration-on-
open-access/ 

Sep. 2018 

 Cehia https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326&ad=1&attid
=876341 

Iun. 2017 

 Cipru http://opensciencecy.ucy.ac.cy/wp-content/uploads/2019/09/FINAL-
EN-National-Policy-for-Open-Access-to-Scientific-Information.pdf 

Feb. 2016 

 Finlanda http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/164174/UNIFI_Open_Scie
nce_and_Data_Action_Programme.pdf 

Oct. 2017 

 Franța https://www.ouvrirlascience.fr/national-plan-for-open-science-4th-july-
2018/ 

Iul. 2018 

 Irlanda https://repository.dri.ie/catalog/0287dj04d 2019 

 Luxemburg https://www.fnr.lu/funding-instruments/open-access-fund/ (nu se cunoaște 
exact) 

 Olanda 
https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-
science/national-plan-open-science 

Feb. 2017 

 Slovacia 
https://www.opengovpartnership.org/wp-
content/uploads/2019/12/Slovakia_Action-Plan_2019-2021_EN.pdf 

2017 

 
Slovenia 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Stra
tegije/National-strategy-of-open-access-to-scientific-publications-and-
research-data-in-Slovenia-2015-2020.pdf 

http://roarmap.eprints.org/1131/ 

Mai 2017 

 Spania 
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanE
statalIDI.pdf 

(nu se cunoaște 
exact) 

 

Tabelul 2. Website-uri politici de SD pentru țări europene ne-aderate la spațiul comunitar. 

Țară 
Adresă electronică unde se regăsesc informații despre politicile 

naționale 
Dată 

implementare 

 Elveția 
https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumen
te/Organisation/SUK-P/SUK_P-2/WhitePaper_V1.1-EN.pdf 

Ian. 2017 

 Marea 

Britanie 

https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-020920-
ConcordatonOpenResearchData.pdf 

(nu se cunoaște 
exact) 

 Norvegia 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3a0ceeaa1c9b4611a1b86fc
5616abde7/en-gb/pdfs/national-strategy-on-access_summary.pdf 

2017 

 Serbia 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-
otvorenu-nauku.pdf 

Iul.2019 

 
http://roarmap.eprints.org/cgi/search/advanced. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Switzerland.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Norway.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Serbia.svg


 
 

 

 

Din informațiile colectate până în prezent, Cipru pare a fi prima țară care să aibă o legislație ce 
reglementează (începând cu anul 2016) inclusiv datele obținute în cercetare, iar Serbia (din 
2019), este ultima țară care s-a alăturat celorlalte state cu politici care vizează Știința Deschisă. 
Fiind vorba de un concept nou de implementare a cercetării finanțate public, dar și în contextul 
noului apel de proiecte de tip Horizon Europe (2021-2027), ne așteptăm ca toate țările din UE să-
și asume și să adopte politici SD specifice, particulare de la caz la caz, iar în baza practicilor și 
experienței acumulate la nivel de regiune, stat și comunitate europeană să se întocmească o 
legislație comună la care să adere toate țările Europei. 

 

1.1.2.2. Țări europene, ne-aderate la UE, care au politici în privința SD 
 
Lista țărilor europene, aderate la Uniunea Europeană, care au preocupări/inițiative/proiecte în 
domeniul științei deschise, precum și adresele web unde se pot regăsi informații despre aceste 
preocupări, precum și specificarea nivelului de implementare a SD la nivel național identificat la 
momentul întocmirii raportului, sunt prezentate în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Website-uri de țări europene aderate la UE care au preocupări în domeniul SD. 

Țară Adresă electronică Observații 

 Austria https://www.oana.at/en/, https://www.openscience.or.at/en/, 
https://www.openaire.eu/os-austria 

Acces publicații 

 Belgia www.belspo.be, https://www.openaire.eu/os-belgium Acces publicații 

 Bulgaria https://bpos.bg, https://www.openaire.eu/os-bulgaria Acces publicații 

 Cehia https://www.vyzkum.cz/FrontWebSearch.aspx?q=open+science Acces publicații 

 Cipru http://opensciencecy.ucy.ac.cy Acces publicații 

 Croația https://hrcak.srce.hr/?lang=en, https://www.openaire.eu/os-
croatia 

Numai acces 
publicații 

 Danemarca https://www.sdu.dk/en/bibliotek/forskere/open+science, 
https://www.dtu.dk/english/Research/Open-Science 

Acces date la 
rezultate 
științifice 
obținute din 
proiecte cu 
finanțare 
publică 

 Estonia https://www.etag.ee/en/, https://www.openaire.eu/os-estonia Acces publicații 

 Finlanda https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/164174/UNIFI_O

pen_Science_and_Data_Action_Programme.pdf 

Acces publicații 

 Franța https://www.openscience.fr,https://www.science-
ouverte.cnrs.fr 

Acces publicații 

 Germania www.ag-openscience.de, https://datacite.org/ Acces date 

https://www.vyzkum.cz/FrontWebSearch.aspx?q=open+science
http://opensciencecy.ucy.ac.cy/


 
 

 

Țară Adresă electronică Observații 

 Grecia https://www.openaire.eu/blogs/2020-the-year-of-open-science-
in-greece, http://www.openscience.gr/, 
https://zenodo.org/record/3908953#.YNz5_qgzY2z 

Acces publicații 

 Irlanda https://dri.ie/open-science-and-ireland Acces date 

 Italia www.open-science.it/, https://www.openaire.eu/os-italy 

https://www.icdi.it/en/  

Infrastructură 
de calcul 

 Letonia https://www.napd.lu.lv/, https://www.openaire.eu/os-latvia Incipient 

 Lituania https://www.lmt.lt/data/public/uploads/2016/09/eng_-atvira-
prieiga-_-galutinis.pdf, https://www.openaire.eu/os-lithuania 

Incipient 

 Luxemburg https://www.fnr.lu/funding-instruments/open-access-fund/, 
https://www.openaire.eu/os-luxembourg 

Acces publicații 

 
Malta 

https://www.openaire.eu/os-malta, 
https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0005/334454/O
penAccessPolicy.pdf 

Acces recenzii, 
date. 

 Olanda https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science Acces publicații 

 Polonia https://www.openaire.eu/os-poland 

https://repozytorium.amu.edu.pl/  

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-
nauka?language=en  

https://eosc-portal.eu/poland  

http://roarmap.eprints.org/view/country/616.html  

https://digital.csic.es/handle/10261/219889  

https://mostwiedzy.pl/en/  

Acces publicații 

 Portugalia https://www.openaire.eu/os-portugal 

http://roarmap.eprints.org/view/country/620.html  

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/32849  

https://www.ciencia-aberta.pt/nosp  

Acces publicații 

 Romania https://www.openaire.eu/os-romania, 
https://uefiscdi.gov.ro/news-webinar-abordari-strategice-
privind-stiinta-deschisa-si-accesul-liber-la-datele-de-cercetare-6-
octombrie-2020 

Acces publicații 

 Slovacia 
https://www.opengovpartnership.org, 
https://www.openaire.eu/os-slovakia 

Acces publicații 

 Slovenia http://openscience.si/default.aspx?lang=eng, 
https://www.openaire.eu/os-slovenia 

http://roarmap.eprints.org/view/country/705.html  

https://podatki.gov.si/o-portalu  

Acces publicații 

 Spania http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018
/PlanEstatalIDI.pdf, https://www.openaire.eu/os-spain 

https://digital.csic.es/community-list  

https://digital.csic.es/handle/10261/215232 

Acces publicații 



 
 

 

Țară Adresă electronică Observații 

 Suedia https://opensciencesweden.org/, https://www.openaire.eu/os-
sweden 

http://roarmap.eprints.org/view/country/752.html  

https://eosc-portal.eu/sweden  

Acces publicații 
obținute în 
proiecte 
finanțate de la 
bugetul de stat 
(până în 2026) 

 Ungaria 
https://openscience.hu,www.scienceopen.com (SUA/Ger/Hun), 
https://www.openaire.eu/os-hungary 

Acces publicații 

NOTĂ: în tabelul de mai sus, prin terminologia:  

”Access publicații” se înțelege că într-o anumită țară există platforme locale de resurse de publicații științifice 

la care accesul este deschis. 

”Acces date” se înțelege faptul că, pe lângă platformele locale de acces liber la publicații științifice, mai există 

și platforme de date științifice cu acces deschis. 

”Infrastructură de calcul” se înțelege faptul că, pe lângă platformele locale de acces liber la publicații și la date 

științifice, mai există și infrastructuri de calcul cu acces deschis. 

”Incipient”, se înțelege faptul că fenomenul de știință deschisă este încă în fază pilot, neexistând platforme 

locale de acces liber la publicații, date sau infrastructuri de calcul. 

Din consultarea tabelului anterior se poate constata că majoritatea țărilor din UE au 
implementate soluții pentru acces la publicații științifice, unele prevăd chiar și momentul în timp 
la care orice proiect finanțat din bani publici să aibă rezultatele cercetării deschise (în cazul 
Suediei, publicațiile trebuie să fie deschise până în anul 2026, iar în cazul Norvegiei începând cu 
anul 2024 – a se vedea în Tabelul 4). Unele țări, încă în număr destul de redus, propun și depozite 
de date științifice deschise la care alți cercetători pot avea acces. 

De asemenea, lista țărilor europene, ne-aderate la Uniunea Europeană, care au 
preocupări/inițiative/proiecte în domeniul științei deschise, precum și adresele web unde se pot 
regăsi aceste informații, cu specificarea nivelului de implementare a SD identificat la momentul 
întocmirii raportului, sunt prezentate în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Website-uri de țări europene ne-aderate la UE, care au preocupări în domeniul SD. 

Țară Adresă electronică Observații 

 Albania Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Andora Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 

Armenia 

https://eifl.net/eifl-in-action/open-access-armenia  

http://etd.asj-oa.am/  

https://connect.geant.org/2021/03/26/armenian-open-science-
advances-with-iiaps-new-openaire-noad  

Depozit de date 
arhivate pentru 
acces liber la 
teze și disertații. 

 Azerbaidjan Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Belarus Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD Declarația de la 
Belgorod (Rusia, 
Ucraina, 
Belarus): acces 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Albania.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Andorra.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Armenia.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Azerbaijan.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Belarus.svg


 
 

 

Țară Adresă electronică Observații 

deschis la 
publicații 
(2008). 

 
Bosnia și 

Herțegovina 

https://www.euraxess.ba/bosnia-and-herzegovina/news-
events/webinar-open-science-and-ipr-through-bts  

Incipient 

 
Elveția https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Do

kumente/Organisation/SUK-P/SUK_P-
2/OpenScience_Strategy_v2.5_clean.pdf  

https://www.openaire.eu/os-switzerland,  

https://www.switch.ch/it/about/open-science/  

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:122751  

Din 2017, 
cercetătorii 
trebuie să 
includă un PMD 
în cererea de 
finanțare; 
datele obținute 
trebuie să fie 
accesibile 
publicului larg 
(respectând 
normele de PI). 

 Georgia Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Islanda https://www.openaire.eu/os-iceland, 
https://en.rannis.is/activities/open-access/  

Publicare 
rezultate în 
depozite pentru 
acces deschis, 
sau publicații 
deschise. 

 Liechtenstein Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Macedonia de 

Nord 

https://events.ni4os.eu/event/22/sessions/57/attachments/57/
87/ONI_NI4OS-Europe-North%20Macedonia-Event-
Boro%20Jakimovski.pdf  

https://www.cessda.eu/skopje2019/presentations/1.CEKIKJ_Ma
c_Archive.pdf  

Acces publicații, 
dar și date din 
domeniul 
științelor 
sociale. 

 Marea Britanie https://www.openaire.eu/os-united-kingdom 

https://osf.io 

Acces date 

 Moldova https://www.academia.edu/38197771/Stiinta_deschisa_in_Repu
blica_Moldova_Open_Science_in_the_Republic_of_Moldova  

https://idsi.md/content/open-science-in-moldova-national-
conference  

https://idsi.md/ce-este-stiinta-deschisa 

Acces publicații 

 Monaco Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Muntenegru Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

 Norvegia https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolic
yplatform.org/content/norway-open-science-country-
note/index.html, https://www.openaire.eu/os-norway 

Acces publicații 
proiecte 
finanțate de la 
bugetul de stat: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Switzerland.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Georgia.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Iceland.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Liechtenstein.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_North_Macedonia.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Monaco.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Montenegro.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Norway.svg


 
 

 

Țară Adresă electronică Observații 

până în 2024. 

 Rusia https://www.osti.gov/biblio/15005992-russian-geologic-
repository-technical-papers-reports  

Declarația de la 
Belgorod (Rusia, 
Ucraina, 
Belarus): acces 
deschis 
publicații 
(2008). 

 San-Marino Nu s-au găsit informații referitor la SD, dar există preocupă în 
privința digitalizării. 

https://www.sanmarinoinnovation.com/eng-agenda-digitale  

Există o agendă 
digitală pentru 
inovare pentru 
San-Marino 

 Serbia www.openaire.eu/os-serbia Acces publicații 

 Turcia https://www.openaire.eu/os-turkey Acces publicații 

 Ucraina https://openscience.in.ua/  Declarația de la 
Belgorod (Rusia, 
Ucraina, 
Belarus): AD 
(2008). 

 Vatican Nu s-au găsit informații cu privire la eventuale preocupări de SD - 

Caz particular Israel, având o Universitate Deschisă 

 Israel https://www.openaire.eu/os-israel  

https://www.openu.ac.il/en/  

Acces la 
publicații. 

Există o 
Universitate 
Deschisă. 

 
Trebuie să menționăm faptul că, probabil și datorită barierelor lingvistice (informațiile nefiind 
întotdeauna disponibile într-o limbă de circulație internațională), accesibilitatea la SD și 
informațiile privind preocupările statelor non-UE în domeniul SD sunt mai limitate în detalii. Pe 
de altă parte, existența unei Universități Deschise în Israel subliniază actualitatea conceptului de 
Știință Deschisă și, pe lângă diseminarea fenomenului și poate indica orientări noi în privința 
organizării învățământului la toate nivelele. 

 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Russia.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_San_Marino.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Serbia.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Turkey.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_Ukraine.svg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_the_Vatican_City.svg


 
 

 

1.2. Identificarea inițiativelor de open science la care România s-a 
raliat 

1.2.1. Politici SD (RO) 

În acest moment nu există Politici de Știință Deschisă în România. Există preocupări, interes și 
chiar componente ale SD funcționale, în special la nivel de publicații deschise, și uneori chiar și 
date, dar nu există legislație în domeniu. 

 

 
  



 
 

 

1.3. Cartografierea nevoilor de open science la nivel național 

Analiza nevoilor de stiinta deschisa la nivel national impune o mapare extinsa a evolutiei 
conceptului de stiinta deschisa in Europa, a reperelor de baza care definesc acest domeniu, a 
cadrului european si national de reglementare precum si a initiativelor si proiectelor curente si 
de perspectiva care au ca obiectiv crearea unui cadru complet de piloni care sa sustina 
colaborarea stiintifica transfrontaliera si multidisciplinara. 
 
Analiza are rolul de a reliefa progresele inregistrate de statele europene in implementarea 
politicilor de stiinta deschisa adaptate propriilor circumstante si obiective strategice in armonie 
cu strategia UE in domeniu precum si rolul concret pe care toti participantii la acest proces – 
cetateni, cercetatori, institutii publice, guverne, institute de cercetare, universitati etc. – il au in 
tranzitia catre stiinta deschisa la nivel european. 
 
De asemenea, prin prezentarea stadiului de cunoastere, adoptie si reprezentare a conceptelor si 
practicilor de stiinta deschisa in Romania, in context european, analiza identifica zonele deficitare 
si sustine in mod argumentat o serie de masuri a caror implementare prin concursul tuturor 
partilor interesate poate genera beneficii esentiale, pe termen lung, obiectivelor Romaniei de a 
consolida cercetarea stiintifica prin adoptia de bune practici si instrumente in registrul stiintei 
deschise.  
 
1.3.1. Introducere in conceptul de stiinta deschisa, definirea operațională a termenilor 
 
Știința deschisa, open-science în  limba engleza (termen pe care îl vom folosi in continuare) este 
un concept care are mai multe accepțiuni la nivel de detaliu si este încă un „puzzling 
phenomenon”.  
Cu toate acestea, la nivelul UE s-a cristalizat o abordare operațională utila privitor la dezvoltarea 
stiintei deschise, abordare pe care o vom descrie in continuare.   
Astfel, se considera ca open-science este o abordare a proceselor științifice care se focalizează pe 
răspândirea datelor, a cunoștințelor imediat ce ele sunt disponibile, utilizând tehnologii digitale 
și  abordări colaborative.  
Știința deschisă este o politică prioritara pentru Comisia Europeană și devine metoda standard 
de lucru în cadrul programelor sale de finanțare a cercetării și inovării, deoarece îmbunătățește 
calitatea, eficiența și capacitatea de reacție a cercetării.  
De aceea, Comisia Europeana solicită beneficiarilor finanțării cercetării și inovării să-și pună la 
dispoziție publicațiile în regim de acces deschis și să-și facă datele cât mai deschise sau, altfel 
spus, închise doar cât este necesar.  
De asemenea, Comisia Europeana recunoaște, incurajeaza și recompensează participarea 
cetățenilor și a utilizatorilor finali in procesele aferente stiintei deschise. 
In esență, Știința deschisă (open-science) se bazează pe trei piloni, care se constituie și în  
indicatori ai aplicării ei: 



 
 

 

 
 
Open-access se referă la accesul liber online, fără taxe pentru cititor, la informații/rezultate ale 
cercetării științifice, la publicațiile de orice fel, articole și date, cele științifice inclusiv, finanțate 
din fonduri publice. 
Open-data reprezintă accesul liber la datele provenite din activitatea de cercetare, la cele 
primare în  primul rând precum și reutilizarea optimă a datelor de cercetare prin adoptarea 
principiilor FAIR – respectiv Findable/Accessible/Interoperable/Reusable - (conform Directivei UE 
1024/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul public (“Statistici, rezultate experimentale măsurători, 
observații rezultate din munca de teren, rezultate anchete, înregistrări interviuri, imagini, 
metadate, specificații și alte obiecte digitale”). 
Open-tools conține elemente asociate accesului liber la instrumente, software în  principal 
(open-code), legate de prelucrarea datelor și tehnologii care sprijină știința deschisă (open 
source, e-infrastructuri, science 2.0), incluzând în  continuare și  colaborările deschise și alte 
resurse științifice care pot fi distribuite și utilizate de diverse organisme și parteneri industriali.   
Pe lângă imensele avantaje potențiale ale abordării open-science prin acești trei piloni de baza, 
există și o serie de provocări și bariere: fără reglementări atente legate de acces și mai ales de 
utilizarea datelor și a cunoștințelor deschise, sunt deschise și căile către utilizarea lor în scopuri 
antisociale, inclusiv la alimentarea terorismului internațional cu instrumente letale. In  plus,  
accesul ilicit, de rea credință la date și cunoștințe, poate duce la concurenta neloială în  economie 
și societate.  
Datorita acestor aspecte, împreună cu dezvoltarea armonioasă a abordării open-science, este 
absolut necesară și cunoașterea, aplicarea și îmbunătățirea cadrului legislativ care poate proteja 
open-science de aceste direcții distructive pentru economie și societate. 
Prezentăm  în  continuare o imagine sintetică a factorilor „open” care pot contribui la 
constituirea unui concept robust de open-science (dupa Dr Peggy Oti-Boateng, Towards a 
UNESCO Recommendation on Open Science Building a Global Consensus on Open Science  
https://images.app.goo.gl/DYbEprjVP5phs4fu8 ): 
 

1. Acces Deschis (Open Access - OA)

2. Date Deschise (Open Data - OD)

3. Unelte Deschise (Open Tools - OT)

https://images.app.goo.gl/DYbEprjVP5phs4fu8


 
 

 

 
Astfel, remarcam faptul ca Open Science este rezultatul conlucrarii armonioase si sustinute a 
elementelor compatibile din categoria infrastructurilor hardware si software, a resurselor si 
proceselor educationale, a inovatiei permanente si finantarii sustinute in activitatea utilizarii 
datelor stiintifice in beneficiul societatii si cu implicarea tuturor partilor interesate. 
 
 
 
1.3.2. Contextul și situația în Uniunea Europeana în domeniul open-science  

Conceptul de știință deschisă se bazează pe viziunea că atunci când cercetătorii împărtășesc 
datele și cunoștințele dobândite în  cadrul unei cercetări cu toți actorii relevanți, acest lucru ajută 
la difuzarea celor mai recente cunoștințe iar când partenerii din mediul academic, din industrie, 
autoritățile publice și cetățenii sunt invitați să participe la procesul de cercetare și inovare, creste 
creativitatea și încrederea în  știință. 

Strategia UE pentru open-science  

Politicile si initiativele de tip Open Science in UE au evoluat in timp, astfel incat au ajuns sa 
cuprinda cele mai importante aspecte ale procesului de cercetare si descoperire stiintifica, totul 
avand la baza conceptul de Acces Deschis la publicatii si datele din cercetare. 



 
 

 

In ultimii cinci ani, Comisia Europeana a formulat o serie de obiective pentru sustinerea viziunii 
sale in materie de Open Science, obiective circumscrise datelor deschise, cloud-ului european 
pentru stiinta deschisa, indicatorilor de masurare a practicilor de stiinta deschisa precum si in 
materie de comunicare si recompensare, educatie si stiinta cetateanului. 

In cadrul acestui ecosistem de initiative, evidentiem inițiativa europeană în  domeniul cloud 
“European Cloud Initiative” — construirea unei economii competitive în  domeniul datelor și al 
cunoașterii în  Europa și susținerea pieței unice digitale în  Europa.  

Prin intermediul acestei inițiative europene vor fi consolidati pilonii stiintei deschise in Europa: 
Cloud-ul European pentru știința deschisă (EOSC), Infrastructura Europeana de Date (EDI) 
dedicată furnizării capabilităților de procesare de date din cloud precum și High Performance 
Computing (HPC) – supercalculatoarele care vor asigura calculul, modelarea și simularea pentru 
aplicații industriale și domenii științifice.  

In baza acestui sistem digital, cercetătorii vor putea să prelucreze cantități uriașe de date 
științifice și să își împărtășească rezultatele științifice, îmbunătățind în  același timp accesul la 
cunoaștere si, prin urmare, la inovare. 

Mai mult, Comisia Europeana a intreprins demersuri pentru actualizarea cadrului de 
reglementare aplicabil utilizarii si reutilizarii datelor din domeniul cercetarii, cu precadere 
Recomandarea Comisiei privind accesul si conservarea informatiilor stiintifice, Directiva privind 
datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public si Directiva Copyright, care asigura 
o legătură eficientă intre practicile științei deschise și modelele de afaceri acordand o atenție 
deosebită asupra aspectelor de Proprietate Intelectuala IPR (Intellectual Property Rights), 
acorduri de licențiere, interoperabilitate și regulile de utilizare ale datelor rezultate din cercetare. 

Prezentam în  continuare cei 8 piloni ai politicii open-science ai Comisiei Europene: 

• Open data: FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable data) – datele sa poată fi 
ușor găsite, sa fie accesibile, interoperabile, reutilizabile și partajarea lor să devină implicită 
pentru rezultatele cercetării științifice finanțate de UE. 

• European Open Science Cloud” (EOSC) sa fie un mediu de încredere virtual, federat, care 
trece peste granițe și discipline științifice pentru a stoca, partaja, procesa și reutiliza obiecte 
digitale de cercetare (cum ar fi publicații, date și software) care pot fi găsite, accesibile, 
interoperabile și reutilizabile (FAIR). EOSC reunește părțile interesate instituționale, naționale 
și europene, inițiative și infrastructuri. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-
policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en 

• Noua generație de metrici/indicatori: trebuie dezvoltați noi indicatori care sa vină în  
completarea indicatorilor pentru stabilirea impactului și calității cercetării pentru a certifica 
practicile în  știința deschisă (grupul de lucru pe indici metrici)  

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID
=3393&NewSearch=1&NewSearch=1 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3393&NewSearch=1&NewSearch=1
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3393&NewSearch=1&NewSearch=1


 
 

 

• Exercițiu de învățare reciprocă despre știința deschisă - metrici și recompense: Exercițiile de 
învățare reciprocă se concentrează pe provocările specifice de cercetare și inovare de interes 
pentru mai multe tari din UE și tari asociate și se bazează pe un schimb de bune practici din 
proiectele de cercetare. Acest exercițiu s-a axat pe definirea:  
o metricilor alternative care sa măsoare calitatea și impactul cercetării rezultate din 

proiecte;  
o recompenselor pentru cercetători care să ii ajute sa se implice în  activitățile privind 

știința deschisă  
http://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/mle-open-science-altmetrics-and-rewards 

• Viitorul comunicării științifice: toate publicațiile științifice evaluate în  panel ar trebui sa fie 
accesibile în  mod liber și ar trebui încurajată partajarea timpurie a diferitelor tipuri de 
rezultate ale cercetării. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-
policy/open-science/open-access_en 

• Recompense: sistemele de evaluare ale carierei de cercetare ar trebui să recunoască pe 
deplin activitățile științifice deschise. Un grup de lucru din acest domeniu a elaborat un raport 
în  2017 cu privire la recompense, stimulente și recunoaștere pentru cercetătorii care practică 
știința deschisa. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-
01aa75ed71a1/ 

• Educație și abilități: Toți oamenii de știință din Europa ar trebui să aibă abilitățile și sprijinul 
necesar pentru aplicarea rutinelor și practicilor de cercetare științifică deschisă. Un grup de 
lucru din acest domeniu a elaborat un raport în  2017, oferind cercetătorilor abilitățile și 
competentele de care au nevoie pentru a practica open-science. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b4e1847-c9ca-11e7-8e69-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-172515559 

• Stiinta pentru cetateni: Publicul larg ar trebui sa poată aduce contribuții semnificative și să 
fie recunoscut ca producător valabil de cunoștințe științifice europene. Fisa informativăa 
privind implicarea cetățenilor în  activități științifice se găsește la link-ul de mai jos: 

https://ec.europa.eu/info/files/citizen-science-elevating-research-and-innovation-through-
societal-engagement_en 

 

Comisia Europeana, în  cadrul programelor ei de finanțare, a etapizat reglementarea științelor 
deschise, inițial doar ca propunere pilot, ulterior prin impunerea obligativității diseminării prin 
diferite instrumente de tip științe cu acces liber, susținând astfel o tranziție rentabila de la 
modelul de acces la resurse științifice pe baza de abonament către Open Access cu orizont de 
tranziție pana în  anul 2024, în  contextul unei mai mari transparente a costurilor de publicare. 

http://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/mle-open-science-altmetrics-and-rewards
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-access_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-access_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b4e1847-c9ca-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-172515559
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b4e1847-c9ca-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-172515559
https://ec.europa.eu/info/files/citizen-science-elevating-research-and-innovation-through-societal-engagement_en
https://ec.europa.eu/info/files/citizen-science-elevating-research-and-innovation-through-societal-engagement_en


 
 

 

Tranziția către știința deschisa  în  cadrul programelor de finanțare ale Comisiei Europene s-a 
făcut etapizat, în  cadrul fiecărui exercițiu financiar adăugându-se cate un tip de acces deschis, 
lucru prezentat schematic în  figura 1 de mai jos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Etapele de reglementare a SD la nivel de proiecte cu finanțare din fonduri europene, 
după cum sunt descrise și în  următorul tabel (Tabelul 1): 

Tabelul 1. Tranzitia catre SD în  cadrul programelor de finantare ale Comisiei Europene 

                   tip proiect  
tip acces  

FP7 - 
2008 

H2020 
2014 

H2020 
2017 

Horizon Europe 
2021-2027 

acces deschis la 
publicatii și depozite 
(PDD) 

pilot obligatoriu obligatoriu obligatoriu 

date de cercetare 
deschise (DCD) 

- pilot Obligatoriu predefinit -
armonizat cu opțional 

Obligatoriu predefinit 
armonizat cu opțional 

 

PDD  

DCD 

 

 

PMD 
 

 

 

SDI 



 
 

 

                   tip proiect  
tip acces  

FP7 - 
2008 

H2020 
2014 

H2020 
2017 

Horizon Europe 
2021-2027 

plan de 
management al 
datelor (PMD) 

- pilot Obligatoriu predefinit -
armonizat cu optional 

Obligatoriu predefinit 
armonizat cu optional 

stiinta deschisa 
incorporata (SDI) 

- - - pilot 

 

Fapte și cifre pentru datele obținute din cercetarea științifică deschisa 
 
Valori numerice și studii de caz legate de accesarea și reutilizarea datelor rezultate din cercetările 
științifice sunt prezentate in:  
(https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-
policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en) 
 
Publicații în  regim de acces deschis – scurta analiza la nivel european 
 
Accesul deschis la publicații se referă la posibilitățile de a accesa gratuit publicații științifice, 
aceste posibilități de acces fiind împărțite în următoarele categorii: 
 

• Gold Open Access: rezultate de cercetare publicate într-un jurnal cu acces deschis; 

• Green Open Access: rezultate de cercetare publicate într-un jurnal, sunt disponibile de 
asemenea și într-un depozit (baza de date) cu acces deschis; 

• Hybrid Open Access: rezultate de cercetare publicate într-un jurnal accesibil pe baza de 
abonament, care sunt disponibile în  regim de acces deschis cu licență;  

• Bronze Open Access: rezultate de cercetare publicate într-un jurnal accesibil pe baza de 
abonament, care sunt disponibile în  regim de acces deschis fără licență. 

In secțiunea “Trends for open access to publications” de pe site-ul web al Comisiei Europene sunt 
prezentate informații colectate și analizate din bazele de date Scopus și Unpaywall, ce arată 
procentul publicațiilor cu acces deschis în funcție de an, țară și disciplină. 
 
Pentru evidentierea acestor tendinte, redam următorul grafic care prezinta distribuția 
publicațiilor pe tari si pe categorii de acces deschis. 
 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en


 
 

 

 
Conform acestei reprezentări, pentru Romania rezulta următoarea distribuție a publicațiilor din 
perioada 2009 – 2018: 
 

• Open Access: 40.4% (20.291) 

• Green Open Access: 23.6% (11.850) 

• Hybrid Open Access: 7.1% (3.540) 

• Bronze Open Access: 8% (3.998) 
 
Graficul următor prezinta distribuția publicațiilor în  acces deschis în  domeniile științei și 
tehnologiei. 

 



 
 

 

 

 
 
Sursa: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-
policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en 
 
Politici publice dedicate stiintei deschise in Europa – scurta analiza la nivel european 
 
Raportul “An Analysis of Open Science Policies în  Europe” (v7, aprilie 2021) 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
https://zenodo.org/record/4725817


 
 

 

(https://zenodo.org/record/4725817) elaborat de SPARC Europe (https://sparceurope.org/) și 
Digital Curation Centre (DCC) (https://www.dcc.ac.uk/), prezintă o situatie actualizată a politicilor 
naționale privind datele deschise și știința deschisă în Europa.  
 
Au fost inventariate 12 politici naționale pentru open-science în state membre ale UE (Belgia, 
Cipru, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Republica 
Cehă) și 4 în  state non-UE (Elveția, Islanda, Marea Britanie, Serbia). 
 
Conform acestui raport, politicile europene în  materie de stiinta deschisa vor fi influențate în 
următorii ani de trei factori cheie: 

• punerea în aplicare a Directivei UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din 
sectorul public  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN) 

• implementarea Cloud-ului european pentru știința deschisa (European Open Science 
Cloud - EOSC) ( https://www.eoscsecretariat.eu/communities/eosc-regional-projects) 

• implementarea programului pentru cercetare și inovare al UE Orizont Europa 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en 
 

Data fiind importanta implementarii cloud-ului European pentru stiinta deschisa (EOSC), Comisia 
Europeana a sprijinit o serie de proiecte de colaborare la nivel regional, finantand o serie de 
proiecte în cadrul INFRAEOSC: proiectul NI4OS (National Initiatives for Open Science în  Europe) 
(https://ni4os.eu/) dedicat tarilor din Sud-Estul Europei, la care participa și Romania, vezi 
https://ni4os.eu/overview,, proiectele EOSC-Nordic (https://www.eosc-nordic.eu/), EOSC-Pillar 
(https://www.eosc-pillar.eu/) , EOSC-Synergy (https://www.eosc-synergy.eu/), ExPaNDS 
(https://expands.eu/), precum și proiectul FAIRsFAIR (https://www.fairsfair.eu/). 
 
Majoritatea politicilor naționale prezentate în  cadrul raportului SPARC abordează atât accesul 
deschis la publicații, cât și la datele de cercetare într-o singură politică combinată (in tari precum 
Cipru, Finlanda, Irlanda, Olanda, Republica Cehă, Serbia). In  Norvegia, strategia națională privind 
accesul și partajarea datelor de cercetare este dedicata exclusiv datelor de cercetare, la fel ca și 
în  cazul Marii Britanii.  
Alte politici sunt dedicate unor domenii mai largi, cum ar fi Planul național pentru știință deschisă 
din Franța, care în  afara publicațiilor în  regim de acces deschis și datelor de cercetare, abordează 
și dezvoltarea și conservarea programelor software și angajamente pentru Parteneriatul pentru 
o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership - OGP). Aceeași abordare este și în  cazul 
politicii de open-science din Slovacia. In  Elvetia și Irlanda politicile abordează în primul rând 
infrastructurile de cercetare, cu focalizare asupra managementului datelor, incluzând e-
publicare, e-learning, cloud computing și altele.  
Conform raportului “An Analysis of Open Science Policies în  Europe” 
(https://zenodo.org/record/4725817#.YJAtdi0RodV), în  prezent România nu are o politică 

https://sparceurope.org/
https://sparceurope.org/
https://www.dcc.ac.uk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://www.eoscsecretariat.eu/communities/eosc-regional-projects
https://www.eoscsecretariat.eu/communities/eosc-regional-projects
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ni4os.eu/
https://www.eosc-nordic.eu/
https://www.eosc-pillar.eu/
https://www.eosc-synergy.eu/
https://expands.eu/
https://www.fairsfair.eu/


 
 

 

națională de acces deschis / știință deschisă, desi sunt în desfasurare actiuni dedicate acestui 
subiect.  
Accesul deschis este totuși menționat în Planul național pentru cercetare și inovare 2015-2020 
(https://uefiscdi.gov.ro/resource-80375).  
In anul 2019, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au 
început un proces de dezvoltare a unui cadru strategic național pentru știința deschisă. Acest 
proces este condus de Open Science Hub România (https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub), 
care este și OpenAIRE NOAD (National Open Access Desk) din România 
(https://uefiscdi.gov.ro/openaire-advance).  
 
OpenAIRE România NOAD a început implementarea unui proiect finanțat prin intermediul 
fondurilor structurale care include o componentă puternică dedicată elaborării unei propuneri 
pentru o strategie națională de open-science (https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania). 
 
Proiectul se intituleaza „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. 
Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 
592 (Cod MySMIS 127557).  
UEFISCDI  este responsabilă cu pregătirea cadrului strategic național pentru Open Science (OS), 
în cadrul activității A4.1. „Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open 
Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel 
european)”(https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania). 
Acest demers beneficiază de suport din partea Open Science Knowledge Hub Romania (OSKH) și 
a proiectelor europene OpenAIRE, NI4OS, RDA Europe 4.0. 
  
 
In raportul Science Europe 2020 Annual Report “Building Scientific Excellence în  Europe & 
Beyond” (https://www.scienceeurope.org/media/0jxp3jxe/se-annualreport-2020.pdf) se 
prezinta activitățile Science Europe pentru eliminarea obstacolelor structurale și geografice, 
pentru facilitarea fluxului de cunoștințe pentru cercetători.  
Asociatia Science Europe reunește principalele organizații de cercetare și finanțare a cercetării 
din Europa, pentru a susține cercetarea științifică și beneficiile aduse societății, pentru a contribui 
la construirea Spațiului european de cercetare și la modelarea agendei științifice globale. 
Science Europe promovează partajarea, interoperabilitatea și reutilizarea datelor de cercetare, 
care trebuie sa fie sustenabile și accesibile pe termen lung. Managementul datelor de cercetare 
ajută cercetătorii sa planifice cum, când și unde sa partajeze datele. Ghidul “Practical Guide to 
the International Alignment of Research Data Management”, ian. 2021 
(https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-
of-research-data-management/), prezintă cerințele esențiale pentru managementul datelor și 
criterii pentru selectarea depozitelor de încredere. 
Intrucat accesul deschis aduce beneficii comunității de cercetare și îmbunătățește utilizarea 
eficientă a fondurilor publice pentru cercetare, generand beneficii economiei și societatii, pentru 

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://uefiscdi.gov.ro/openaire-advance
https://uefiscdi.gov.ro/national-initiatives-for-open-science-ni4os
https://uefiscdi.gov.ro/research-data-alliance-rda
https://scienceeurope.org/our-resources/2020-annual-report/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/


 
 

 

a informa factorii de decizie politica privind acțiunile care contribuie la dezvoltarea și 
implementarea accesului deschis, organizațiile de cercetare au nevoie de informații actualizate 
despre starea și stadiul publicațiilor.  
Astfel, Science Europe a elaborat cu ajutorul unui grup de experti ghidul “Briefing Paper on Open 
Access Monitoring”(https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-
international-alignment-of-research-data-management/) lansat pe 10 mai 2021, ce isi propune 
să sprijine factorii de decizie din cadrul organizațiilor de cercetare și din cadrul agențiilor de 
finanțare, furnizând orientări privind măsurarea statutului de acces deschis la publicațiile 
științifice și îmbunătățirea practicilor de monitorizare.  
Science Europe, al cărei management administrativ și operațional este asigurat de European 
Science Foundation, a pus bazele cOAlition S și initiativei pentru acces deschis Plan S.  
 
 
European Open Science Cloud (EOSC) Partnership – Parteneriat European în cadrul programului 
Orizont Europa 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec
_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf) 
In luna noiembrie 2018, Comisia Europeana a lansat inițiativa “European Open Science Cloud 
(EOSC)” (https://www.eosc-portal.eu/), ce oferă cercetătorilor un mediu sigur pentru stocarea, 
analiza și reutilizarea datelor pentru activități de cercetare, inovare și educaționale. 
Țările UE și țările asociate la programul Orizont 2020, reprezentate în Consiliul de Guvernare al 
EOSC, au convenit în unanimitate ca începând din 2021 să coordoneze EOSC sub forma unui 
parteneriat european co-programat în cadrul programului Orizont Europa. Acest parteneriat 
reprezintă cel mai bun instrument pentru a oferi un cadru de colaborare și punere în comun a 
resurselor la nivel european, național, regional și instituțional. 
Parteneriatul își propune sa implementeze și sa consolideze pana în  2030 un mediu virtual 
deschis și de încredere pentru a permite celor cca. 2 milioane de cercetători europeni sa 
stocheze, sa partajeze și sa refolosească datele de cercetare independent de granițe și discipline 
de cercetare. Parteneriatul va aduce coerenta strategica și angajamente complementare la 
nivelul UE, la nivel național și instituțional pentru a reuni toate infrastructurile de date avansate 
din Europa, pentru a moderniza ERA cu capacitatea de a produce seturi de date „FAIR-by-design” 
(FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), de a completa EOSC cu noi date FAIR și 
servicii conexe și a extinde cultura de date FAIR în  toata Europa.  
Demersurile susținute pentru consolidarea EOSC au la bază constatarea conform careia, in 
general, dispersia depozitelor de date de cercetare din Europa este foarte fragmentată. 
Majoritatea datelor publicate în  prezent sunt stocate în depozite instituționale sau locale, 
rezultând depozite de date care nu sunt conectate intre ele iar datele sunt în mare parte 
inaccesibile și cu siguranță nu sunt interoperabile. Parteneriatul EOSC va contribui în  mod 
semnificativ la reducerea fragmentării informațiilor din cercetare, la armonizarea politicilor 
privind accesul deschis și stabilirea legăturilor necesare pentru îmbunătățirea diseminării 
cunoștințelor în format digital. 
De asemenea, parteneriatul va oferi beneficii directe cercetătorilor din statele membre UE și țări 

https://www.scienceeurope.org/our-resources/open-access-monitoring/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/open-access-monitoring/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://www.coalition-s.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf
https://www.eosc-portal.eu/


 
 

 

asociate programului Orizont Europa, prin sprijinirea comunităților de cercetare și inovare pentru 
dezvoltarea tranziției către open-science în ritmul propriu. Țările care sunt deja avansate în ceea 
ce privește datele FAIR și politicile în domeniul open-science își pot împărtăși cele mai bune 
practici și pot contribui la dezvoltarea EOSC.  
 
  

 

Știința deschisa sta la baza transformarii procesului de cercetare stiintifica si se refera la modul 
în  care cercetarea este efectuata, diseminata, desfășurată și transformată prin instrumente și 
rețele digitale.  

Aceasta se bazează pe efectele combinate ale dezvoltării tehnologice și schimburilor culturale 
prin colaborare și deschidere în  cercetare. Oferind acces deschis și nelimitat la rezultatele 
cercetării, știința deschisă face ca procesele științifice sa fie eficiente, transparente și să răspundă 
într-o mai mare măsura la provocările societale. Din aceasta vor rezulta noi instrumente de 
colaborare științifică, experimente și analize iar cunoștințele științifice vor fi mai ușor accesibile. 

 
 

1.3.3. Identificare / mapare nevoi implementare Open Science în România 
 

În prezent, România nu are o politică națională de acces deschis / știință deschisă, insa se fac 
eforturi și exista inițiative în vederea dezvoltării acesteia.  
Există demersuri de sprijinire a publicării în regim Open Acces, cum ar fi eligibilitatea costurilor 
publicării cu acces liber în proiectele de cercetare finanțate din fonduri publice, acces liber la 
tezele de doctorat, dezvoltarea de instrumente și de mijloace tehnologice.   
Lipsa unui cadru legislativ asociat explicit și care să sprijine implementarea principiilor OS este 
unul din impedimentele majore în tranziția către știința deschisă, identificat si in articolul 
„UEFISCDI și stewardship-ul pentru știința deschisă prin Open Science Knowledge Hub Romania: 

http://www.marketwatch.ro/articol/17049/UEFISCDI_si_stewardship-ul_pentru_stiinta_deschisa_prin_Open_Science_Knowledge_Hub_Romania/


 
 

 

http://www.marketwatch.ro/articol/17049/UEFISCDI_si_stewardship-
ul_pentru_stiinta_deschisa_prin_Open_Science_Knowledge_Hub_Romania/).  
Rezulta nevoia de creare si implementare a unui cadru legislativ/de politici dedicat tranzitiei catre 
stiinta deschisa. 
De asemenea, mediul de cercetare are nevoie de elaborarea unui set de acțiuni concrete de 
orientare a comunității cercetării românești către Open Science, care sa duca la o mai bună şi 
eficientă utilizare etică a cunoștințelor atât în interiorul cât şi în exteriorul lumii științifice.  
La un nivel particular, specific în  principal comunității academice (universități, institute de 
cercetare publice sau private), nevoile implementării OS  pot fi împărțite în  patru mari categorii:  
 
1. Nevoia de publicare;  
2. Nevoia de finanțare;  
3. Nevoia de gestionare și partajare a resurselor;  
4. Nevoia de avansare în carieră. 
 
Pentru a argumenta importanta acestor nevoi precum si impactul potential al solutionarii lor 
satisfacatoare prin masuri specifice, le vom detalia pe rând, urmând a prezenta și beneficiile 
aplicării lor precum și unele acțiuni concrete întreprinse în  acest sens și referințe.  

1. Nevoia de publicare 

Publicarea în jurnale cu acces liber este asociată cu un număr mai mare de citări, determinat de 
faptul ca cercetătorii au acces la un număr mai mare de lucrări științifice, nefiind îngrădiți de plata 
unor taxe pentru a le accesa. În plus, publicațiile deschise obțin mai multă acoperire media. 
Partajarea articolelor pe rețelele de socializare și în mass-media îi ajută pe cercetători să fie mai 
ușor remarcați iar acest lucru se poate face numai prin publicații deschise. Procesul de evaluare 
peer review pentru publicațiile cu acces deschis este destul de riguros și devine astfel 
transparent, așa încât revizuirea să fie publicată împreună cu lucrarea, permițând cititorului să 
vadă cu adevărat cum a evoluat publicarea lucrării. 
 
Publicațiile deschise obțin mai multe citări 
Pentru a argumenta acest avantaj, in figura urmatoare (conform studiului publicat de 
McKiernanet al. în  2016: How open science helps researchers succeed. eLife5, e16800, 
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800) este prezentata rata relativă de citare, Open Access (OA) 
versus non-Open Access (non-OA) în 19 domenii de cercetare. Această rată este definită ca rata 
medie de citare a articolelor OA împărțită la rata medie de citare a articolelor non-OA. Punctele 
multiple pentru aceeași disciplină indică estimări diferite din același studiu sau estimări din mai 
multe studii.  

http://www.marketwatch.ro/articol/17049/UEFISCDI_si_stewardship-ul_pentru_stiinta_deschisa_prin_Open_Science_Knowledge_Hub_Romania/
http://www.marketwatch.ro/articol/17049/UEFISCDI_si_stewardship-ul_pentru_stiinta_deschisa_prin_Open_Science_Knowledge_Hub_Romania/
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800


 
 

 

 
Publicațiile deschise obțin mai multă acoperire media 
O modalitate prin care cercetătorii pot câștiga vizibilitate este ca publicațiile lor să fie distribuite 
pe rețelele de socializare și preluate de către mass-media. Există dovezi clare că publicarea 
articolelor în mod deschis poate ajuta cercetătorii și munca acestora să beneficieze de mai multa 
vizibilitate. Un studiu ce a inclus peste 2.000 de articole publicate în Nature Communications a 
arătat că articolele publicate în mod deschis au primit un număr aproape dublu de tweeter-e 
unice, cat și mai multi cititori în  sistemul Mendeley fata de articolele cu acces închis (Adie, 2014a).  

Adie E. A study of open access vs non-open access articles. Figshare. 2014 doi: 
10.6084/m9.figshare.1213690. [CrossRef] [Google Scholar] 

Prestigiul și factorul de impact al jurnalului 
Desi factorul de impact (FI) al jurnalului este o metrică deficitara, care nu se corelează 
intotdeauna cu calitatea științifică a articolelor individuale, instituțiile academice se bazează pe 
indicatori precum factorul de impact al jurnalului, pentru a evalua activitatea cercetătorilor. De 
asemenea, cercetătorii clasifică în mod repetat factorul de impact și reputația jurnalului ca fiind 
cei mai importanți factori pe care îi iau în considerare atunci când decid unde să publice (Nature 
Publishing Group, 2015; Solomon, 2014). Cercetătorii sunt, de asemenea, conștienți de prestigiul 
asociat publicării în  reviste cu un factor de impact mare, cum ar fi Nature sau Science. Din fericire, 
preocupările cu privire la FI nu trebuie să împiedice cercetătorii să publice în modul deschis. În 
prezent, FI-urile revistelor indexate OA se apropie în mod constant de cele ale revistelor de 
abonament (Björk și Solomon, 2012). 

https://dx.doi.org/10.6084%2Fm9.figshare.1213690
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Figshare&title=Attention!+A+study+of+open+access+vs+non-open+access+articles&author=E+Adie&publication_year=2014&doi=10.6084/m9.figshare.1213690&


 
 

 

Nature Publishing Group Author Insights 2015 Survey. Figshare. 2015 doi: 
10.6084/m9.figshare.1425362.v7. [CrossRef] [Google Scholar] 

Solomon DJ. A survey of authors publishing în  four megajournals. PeerJ. 2014;2:e16800. 
doi:10.7717/peerj.365.  [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

Björk B-C, Solomon D. Open access versus subscription journals: a comparison of scientific 
impact. BMC Medicine. 2012;10:73. doi:10.1186/1741-7015-10-73. [PMC free article] [PubMed] 
[CrossRef] [Google Scholar] 

Evaluare peer review riguroasă și transparentă 
Spre deosebire de majoritatea jurnalelor de abonament, mai multe jurnale OA au procese 
deschise și transparente de evaluare. Jurnalele precum PeerJ și Open Science ale Royal Society 
oferă recenzorilor posibilitatea de a-și semna recenziile și oferă autorilor opțiunea de a publica 
istoricul complet al evaluărilor peer review împreuna cu articolele lor.  
 
Publicarea în  revista dorita și arhivarea deschisa 
Unii cercetători nu doresc publicarea în reviste OA, dorind să publice doar în reviste cu 
abonament, specifice, considerate ca fiind mai prestigioase pentru domeniul lor. Însă există 
modalități de a partaja în mod deschis munca în timpul procesului de publicare în jurnalele cu 
abonament.  
Preprint: Autorii pot oferi acces deschis la lucrările lor postându-le ca preprinturi înainte de 
revizuirea peer review și publicarea în  jurnal. Serverele de preprinturi sunt gratuite pentru autorii 
care postează și gratuite pentru cititori.  
In tabelul următor sunt prezentate serverele și depozitele generale de preprinturi conform  
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800.003 
 

Preprint server or repository*  Subject areas 

arXiv arxiv.org  physics, mathematics, computer science, 
quantitative biology, quantitative finance, 
statistics 

bioRxiv biorxiv.org  biology, life sciences 

CERN document server cds.cern.ch  high-energy physics 

Cogprints cogprints.org  psychology, neuroscience, linguistics, computer 
science, philosophy, biology 

EconStor econstor.eu  economics 

e-LiS eprints.rclis.org  library and information sciences 

figshare figshare.com  general repository for all disciplines 

Munich Personal RePEc 
Archive mpra.ub.uni-muenchen.de 

 economics 

https://dx.doi.org/10.6084%2Fm9.figshare.1425362.v7
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Figshare&title=Author+Insights+2015+Survey&publication_year=2015&doi=10.6084/m9.figshare.1425362.v7&
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800.003
http://arxiv.org/
http://biorxiv.org/
http://cds.cern.ch/
http://cogprints.org/
http://econstor.eu/
http://eprints.rclis.org/
http://figshare.com/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/


 
 

 

Preprint server or repository*  Subject areas 

Open Science Framework osf.io  general repository for all disciplines 

PeerJ Preprints peerj.com/archives-
preprints 

 biological, life, medical, and computer sciences 

PhilSci Archive philsci-archive.pitt.edu  philosophy of science 

Self-Journal of Science www.sjscience.org  general repository for all disciplines 

Social Science Research Network ssrn.com  social sciences and humanities 

The Winnower thewinnower.com  general repository for all disciplines 

Zenodo zenodo.org  general repository for all disciplines 

 
Postprint: Autorii pot, de asemenea, arhiva articolele pe platforme deschise după publicarea în 
jurnalele tradiționale. SHERPA / RoMEO permite autorilor să verifice politicile a peste 2.200 de 
editori, dintre care 72% le permit autorilor să arhiveze postprints, fie sub forma recenziei post-
peer acceptate a manuscrisului autorilor, fie a versiunii formatate a editorului, în funcție de 
politică (SHERPA / RoMEO, 2016). Un exemplu remarcabil este Science, care permite autorilor să 
posteze imediat versiunea acceptată a manuscrisului lor pe site-ul lor web și să posteze în 
depozite mai mari, cum ar fi PubMed Central, la șase luni de la publicare. Revista Nature permite, 
de asemenea, arhivarea articolului acceptat în depozite deschise la șase luni după publicare. 
 
SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies and self-archiving. 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 2016 
 
Păstrarea drepturilor de autor și controlarea refolosirii cu licențele deschise 
Autorii care publică în reviste OA își păstrează aproape toate drepturile asupra manuscriselor și 
materialelor lor. Articolele OA sunt publicate de obicei sub licențe Creative Commons (CC), care 
funcționează în cadrul legal al legii drepturilor de autor (Creative Commons, 2016). Conform 
acestor licențe, autorii păstrează drepturile de autor și pur și simplu acordă editorilor drepturi 
specifice (neexclusive) de reutilizare, precum și altor utilizatori. Mai mult, licențele CC necesită 
atribuire, ceea ce permite autorilor să primească credit pentru munca lor și să acumuleze citari. 
Licențiatorii pot specifica că atribuția include nu numai numele autorului (autorilor), ci și un link 
către lucrarea originală.  
Creative Commons About The Licenses. https://creativecommons.org/licenses/  2016 
 
Publicarea cu costuri reduse sau fără costuri 
Cercetătorii menționează adesea costurile ridicate, în principal sub formă de taxe de procesare a 
articolelor, ca o barieră în calea publicării în reviste OA. În timp ce unii editori – pentru jurnale de  
abonament, precum și OA - percep taxe foarte mari (Lawson, 2016; Wellcome Trust, 2016c), mulți 
alții nu percep taxe. Într-un studiu din 2014 realizat pe 1.357 de reviste OA, 71% nu au solicitat 
taxe de procesare (West și colab., 2014). Un alt studiu realizat pe 10.300 de jurnale OA din 2011 

http://osf.io/
http://peerj.com/archives-preprints
http://peerj.com/archives-preprints
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://www.sjscience.org/
http://ssrn.com/
http://thewinnower.com/
http://zenodo.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%202016
https://creativecommons.org/licenses/


 
 

 

până în 2015 a constatat, de asemenea, că 71% nu au perceput taxe (Crawford, 2016). 
Eigenfactor.org păstrează o listă de sute de jurnale OA fără taxe (Eigenfactor Project, 2016). 
Cercetătorii pot căuta, de asemenea, reviste OA gratuite folosind instrumentul Cofactor Journal 
Selector (Cofactor Ltd, 2016). Exemple de jurnale remarcabile cu  OA care în prezent nu impun 
taxe pentru publicare autorilor includ eLife, Royal Society’s Open Science și toate revistele 
publicate de consorții precum Open Library of Humanities și SCOAP3, Biblioteca electronică 
științifică online (Scientific Electronic Library Online - SciELO) și Rețeaua de jurnale științifice din 
America Latină, Caraibe, Spania și Portugalia (Redalyc), fiecare găzduind peste 1.000 de reviste 
care oferă publicare gratuită pentru autori. Unii editori, cum ar fi BioMed Central, F1000, Hindawi 
și PeerJ, au programe de membru prin care instituțiile plătesc parțial sau total APC pentru autorii 
afiliați. Unele instituții au, de asemenea, fonduri discreționare pentru taxele de publicare OA. 
Astfel, publicarea în reviste OA nu trebuie să fie mai scumpă decât publicarea în reviste 
tradiționale și, în unele cazuri, poate costa mai puțin. 
In tabelul următor sunt prezentate exemple de taxe percepute de diferite  jurnale  cu acces liber 
sau hibride conform Lawson, 2016  https://ndownloader.figshare.com/files/2212364  
jh – jurnal hibrid  
 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

American Chemical Society Nano Letters Articol/Rev
iew (Jh) 

2500 

American Chemical Society Biomaterials Science 
and Engineering 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

American Chemical Society Environmental Science 
& Technology  

Articol/Rev
iew (Jh) 

3500 

American Chemical Society Langmuir Articol/Rev
iew (Jh) 

4000 

American Chemical Society Macromolecules Articol/Rev
iew (Jh) 

5000 

American Chemical Society ACS Applied Materials 
& Interfaces 

Articol/Rev
iew (Jh) 

6000 

American Institute of Physics Journal of Applied 
Physics 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1491.
07 

American Institute of Physics AIP Advances Articol/Rev
iew (OA) 

1620 

American Institute of Physics Journal of Chemical 
Physics 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2200 

American Institute of Physics Applied Physics Letters Articol/Rev
iew (Jh) 

3175 

American Meteorological Society Monthly Weather 
Review 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2685 

https://ndownloader.figshare.com/files/2212364


 
 

 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

American Meteorological Society American 
Meteorological 
Society. Bulletin B A M 
S 

Articol/Rev
iew (Jh) 

5225 

American Physical Society Physical Review B Articol/Rev
iew (Jh) 

1700 

American Physical Society Physical Review Letters Articol/Rev
iew (Jh) 

2700 

American Physiological Society AJP Heart and 
Circulatory Physiology 

Articol/Rev
iew 

2000 

American Physiological Society American Journal of 
Physiology: Regulatory, 
Integrative and 
Comparative 
Physiology (Print) 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2000 

American Psychological Association Law and Human 
Behavior 

Articol/Rev
iew 

3000 

American Psychological Association Journal of 
Experimental 
Psychology: human 
perception and 
performance 

Articol/Rev
iew (OA) 

4000 

American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology 

Journal of Biological 
Chemistry 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1500 

American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology 

Molecular & Cellular 
Proteomics 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2000 

American Society for Microbiology Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2000 

American Society for Microbiology Journal of Bacteriology Articol/Rev
iew (Jh) 

3531 

American Society for Microbiology Applied and 
Environmental 
Microbiology 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3955 

BioMed Central Health Economics 
Review 

Articol/Rev
iew (OA) 

708.9 

BioMed Central BMC Evolutionary 
Biology 

Articol/Rev
iew (OA) 

1351.
5 



 
 

 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

BioMed Central BMC Medicine Articol/Rev
iew (OA) 

1545.
8 

BioMed Central Critical Care Articol/Rev
iew (OA) 

2200 

BMJ Publishing Group BMJ Open Articol/Rev
iew (OA) 

1377 

BMJ Publishing Group British Journal of 
Ophthalmology 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1989 

Cambridge University Press Cambridge 
Archaeological Journal 

Articol/Rev
iew 

2034 

Cambridge University Press Journal of Fluid 
Mechanics 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3240 

Cell Press Biophysical Journal Articol/Rev
iew (Jh) 

1594.
62 

Cell Press Stem Cell Reports Articol/Rev
iew (OA) 

3000 

Cell Press Current Biology Articol/Rev
iew (Jh) 

3990.
1 

Cell Press Cell Reports Articol/Rev
iew (OA) 

5000 

Company of Biologists Development Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Company of Biologists Journal of Cell Science Articol/Rev
iew (Jh) 

4500 

Copernicus Biogeosciences 
Discussions 

Articol/Rev
iew (OA) 

690 

Copernicus Atmospheric 
Chemistry and Physics 
Discussions 

Articol/Rev
iew (OA) 

1050 

Copernicus Atmospheric 
Chemistry and Physics 
Discussions 

Articol/Rev
iew (OA) 

1350 

Elsevier Carbon Articol/Rev
iew (Jh) 

1350 

Elsevier Neuropsychologia Articol/Rev
iew (Jh) 

1723.
73 

Elsevier Journal of Theoretical 
Biology 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2106.
77 



 
 

 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

Elsevier Composite Structures Articol/Rev
iew (Jh) 

2394.
06 

Elsevier Biomaterials Articol/Rev
iew (Jh) 

2923 

Elsevier Acta Materialia Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Elsevier Journal of Nuclear 
Materials 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3508.
16 

Elsevier Parallel Computing Articol/Rev
iew (Jh) 

4000 

Elsevier The Lancet Global 
Health 

Articol/Rev
iew (OA) 

5000 

Frontiers Frontiers in Psychology Articol/Rev
iew (l OA) 

960 

Frontiers Frontiers in Neurology Articol/Rev
iew (OA) 

1440 

Frontiers Frontiers in 
Immunology 

Articol/Rev
iew (OA) 

2500 

IEEE Transactions on 
Electron Devices 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1312.
5 

IEEE IEEE Transactions on 
Software Engineering 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1750 

IOP Publishing New Journal of Physics Articol/Rev
iew (OA) 

1080 

IOP Publishing Journal of Physics: 
Condensed Matter 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1700 

IOP Publishing Journal of 
Instrumentation 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2100 

MDPI Materials Articol/Rev
iew (OA) 

1400 

MDPI Molecules  Articol/Rev
iew (Jh) 

1800 

Nature Publishing Group Scientific Reports Articol/Rev
iew (OA) 

1188 

Nature Publishing Group British Journal of 
Cancer 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2400 

Nature Publishing Group Nature 
Communications 

Articol/Rev
iew (OA) 

3780 



 
 

 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

Oxford University Press Journal of 
Antimicrobial 
Chemotherapy 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1000 

Oxford University Press Literary and Linguistic 
Computing 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1700 

Oxford University Press IMA Journal of Applied 
Mathematics  

Articol/Rev
iew (Jh) 

2100 

Oxford University Press Cerebral Cortex Articol/Rev
iew (Jh) 

2550 

Oxford University Press International Journal 
of Law, Policy and the 
Family 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2950 

Public Library of Science PLOS ONE Articol/Rev
iew (OA) 

1350 

Public Library of Science PLOS ONE Articol/Rev
iew (OA) 

1800 

Public Library of Science PLOS Neglected 
Tropical Diseases 

Articol/Rev
iew (OA) 

2250 

Public Library of Science PLOS Computational 
Biology 

Articol/Rev
iew (OA) 

3508.
16 

Royal Society Open Biology Articol/Rev
iew (OA) 

1080 

Royal Society Interface Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Royal Society of Chemistry Chemical 
Communications 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1020 

Royal Society of Chemistry RSC Advances Articol/Rev
iew (Jh) 

4000 

Society for Industrial and Applied 
Mathematics 

SIAM Journal on 
Matrix Analysis and 
Applications 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2500 

Society for Industrial and Applied 
Mathematics 

SIAM Journal on 
Numerical Analysis  

Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Society for Neuroscience The Journal of 
Neuroscience 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1285 

Society for Neuroscience The Journal of 
Neuroscience 

Articol/Rev
iew (Jh) 

5473 



 
 

 

Editor Jurnal Tipul 
publicatiei 

Taxa  
articol 
(£) 

Springer Journal of Statistical 
Physics 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2200 

Springer Metallurgical and 
Materials Transactions 
A - Physical Metallurgy 
and Materials Science 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Taylor & Francis Cognitive 
Neuroscience 

Articol/Rev
iew (Jh) 

540 

Taylor & Francis International Journal 
of Strategic Property 
Management 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1501.
92 

Taylor & Francis Annals of the 
Association of 
American Geographers 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2950 

Wiley American Journal of 
Human Biology 

Articol/Rev
iew (Jh) 

1500 

Wiley American Journal of 
Transplantation 

Articol/Rev
iew (Jh) 

2100 

Wiley British Journal of 
Clinical Pharmacology 

Articol/Rev
iew (Jh) 

3000 

Wiley German Life and 
Letters 

Articol/Rev
iew (Jh) 

5000 

Wolters Kluwer (inc Lippincott, Williams and 
Wilkins) 

Medicine Articol/Rev
iew 

1200 

Wolters Kluwer (inc Lippincott, Williams and 
Wilkins) 

Neurology Articol/Rev
iew (Jh) 

3800 

Wolters Kluwer (inc Lippincott, Williams and 
Wilkins) 

Hypertension Articol/Rev
iew 

4500 

 
 
2. Nevoia de finanțare 
În mediul academic finanțarea este esențială pentru succesul și dezvoltarea carierei. Recent, 
premiile pentru cercetare deschisă au fost create de mai multe agenții de finanțare, acestea din 
urma impunand de fapt partajarea deschisă a cercetării. Astfel, cercetătorii care practică deja 
știința deschisă sunt în avantaj. 
 
Premii și finanțare specială 
Pentru oamenii de stiinta din multe domenii, asigurarea finanțării este esențială pentru 
dezvoltarea carierei și pentru succesul programului lor de cercetare. În ultimii trei ani, noi burse 



 
 

 

și premii pentru cercetare deschisă au fost create de mai multe organizații, pentru o perioada 
nedefinita (Tabelul 2). (http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800.004) 
 

Funding Description URL 

Shuttleworth 
Foundation 
Fellowship Program 

funding for researchers working 
openly on diverse problems 

shuttleworthfoundation.org/fellows/  

Mozilla Fellowship 
for Science 

funding for researchers 
interested în  open data and 
open source 

www.mozillascience.org/fellows 

Leamer-Rosenthal 
Prizes for Open Social 
Science (UC Berkeley 
and John Templeton 
Foundation) 

rewards social scientists for open 
research and education practices 

www.bitss.org/prizes/leamer-
rosenthal-prizes/ 

OpenCon Travel 
Scholarship (Right to 
Research Coalition 
and SPARC) 

funding for students and early-
career researchers to attend 
OpenCon, and receive training în  
open practices and advocacy 

www.opencon2016.org/ 

Preregistration 
Challenge (Center for 
Open Science) 

prizes for researchers who 
publish the results of a 
preregistered study 

cos.io/prereg/ 

Open Science Prize 
(Wellcome Trust, 
NIH, and HHMI) 

funding to develop services, 
tools, and platforms that will 
increase openness în  biomedical 
research 

www.openscienceprize.org/ 

Tabelul 2 
Condițiile finanțatorului cercetării pentru partajarea articolelor și a datelor 
In ultimul timp finanțatorii nu numai că preferă, ci impun partajarea deschisă a cercetării. 
Institutul Național al Sănătății din Statele Unite (NIH) a fost un lider în acest sens. În 2008, NIH a 
implementat o politică de acces public, cerând ca toate articolele care rezultă din proiectele 
finanțate de NIH să fie depuse în depozitul deschis al Bibliotecii Naționale de Medicină, PubMed 
Central, în termen de un an de la publicare (Rockey, 2012).  
De asemenea, la nivelul UE, proiectele finantate din bani publici ai Uniunii Europene impun 
obligativitatea partajarii muncii de cercetare prin diferite mijloace OS. 
 
Rockey S. Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from 
NIH-Funded Research. National Institutes of Health, Office of Extramural Research, Extramural 
Nexus. http://nexus.od.nih.gov/all/2012/11/16/improving-public-access-to-research-results/  

https://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800.004
http://shuttleworthfoundation.org/fellows/
http://www.mozillascience.org/fellows
http://www.bitss.org/prizes/leamer-rosenthal-prizes/
http://www.bitss.org/prizes/leamer-rosenthal-prizes/
http://www.opencon2016.org/
http://cos.io/prereg/
http://www.openscienceprize.org/
http://nexus.od.nih.gov/all/2012/11/16/improving-public-access-to-research-results/


 
 

 

2012 
3. Nevoia de gestionare și partajare a resurselor 
Prin trimiterea de date și materiale de cercetare către depozite independente, conținutul 
cercetării este păstrat și accesibil pentru viitor. Acest lucru este o nevoie reala dar este și deosebit 
de benefic atunci când cercetătorii trebuie să răspundă la solicitările de date sau materiale 
științifice. În plus, atunci când cercetătorii își publică datele, software-ul și materialele, există o 
documentare clară a produselor cheie ale cercetării, crescând astfel reproductibilitatea 
descoperirilor de către alți cercetători. 
 
Beneficiile documentarii și reproductibilității 
În primul rând, trimiterea de date și materiale de cercetare către un depozit independent asigură 
păstrarea și accesibilitatea acelui conținut în viitor - atât pentru propriul acces, cât și pentru alți 
cercetatori. Pregătirea materialelor de cercetare pentru partajare în timpul fazei active a 
proiectului este mult mai ușoară decât reconstituirea lucrărilor din anii anteriori.  
În afară de beneficiile directe pentru cercetator în ceea ce privește facilitarea reutilizării 
ulterioare a continutului stiintific, astfel de practici sporesc reproductibilitatea descoperirilor 
publicate și ușurința cu care alți cercetători pot folosi, extinde și cita acel lucru (Gorgolewski și 
Poldrack, 2016). În final, schimbul de date și materiale stiintifice indică faptul că cercetătorii 
apreciază transparența și au încredere în propriile cercetări. 
Gorgolewski KJ, Poldrack R. A practical guide for improving transparency and reproducibility în  
neuroimaging research. bioRxiv. 2016 doi: 10.1101/039354. [PMC free article] [PubMed] 
[CrossRef] [Google Scholar] 
Mai multe citări și vizibilitate prin partajarea datelor 
Partajarea datelor conferă, de asemenea, un avantaj pntru citări. Studiile realizate pe lucrari din 
domeniul de astronomie, astrofizică, paleoceanografie, științele sociale, (Gleditsch și colab., 
2003) au constatat că articolele din Journal of Peace Research care oferă date sub orice formă - 
fie prin anexe, adrese URL sau adrese de contact - au fost citate de două ori mai mult, în medie, 
decât articolele fără date. Pienta și colab., 2010 au descoperit că partajarea datelor este asociată 
și cu o productivitate mai mare a publicației, reprezentand un beneficiu în  plus față de cresterea 
numarului de citări. Ei au constatat că proiectele de cercetare cu date arhivate au produs o medie 
de 10 publicații, comparativ cu doar 5 pentru proiectele fără date arhivate. 
Există, de asemenea, o conștientizare din ce în ce mai mare că datele și software-ul sunt rezultate 
științifice independente, de primă clasă, care trebuie încorporate în sistemul de cercetare în 
rețea. Multe depozite de date deschise și software au mecanisme pentru atribuirea 
identificatorilor de obiecte digitale (DOI) acestor produse.  
Utilizarea identificatorilor unici și persistenți precum DOI a fost recomandată de Declarația 
comună a principiilor de citare a datelor pentru a facilita citarea datelor (Data Citation Synthesis 
Group, 2014). Cercetătorii se pot înregistra pentru un Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) unic (Haak și colab., 2012) pentru a urmări rezultatele cercetării lor, inclusiv seturi de 
date și software și pentru a construi un profil mai bogat al contribuțiilor lor.  
Gleditsch NP, Metelits C, Strand H. Posting your data: will you be scooped or will you be famous? 
International Studies Perspectives. 2003;4:89–97. doi: 10.1111/1528-3577.04105. [CrossRef] 



 
 

 

[Google Scholar] 
Pienta AM, Alter GC, Lyle JA. The enduring value of social science research: the use and reuse of 
primary research data. https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/78307 2010 
Data Citation Synthesis Group Joint declaration of data citation principles. 
https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final  2014 
Haak LL, Fenner M, Paglione L, Pentz E, Ratner H. ORCID: a system to uniquely identify 
researchers. Learned Publishing. 2012;25:259–264. doi: 10.1087/20120404. [CrossRef] [Google 
Scholar] 
 
4.Nevoia de avansare în carieră 
Succesul în cercetare necesită colaborări, dar, adesea, este dificil de identificat și de conectat cu 
colaboratorii corespunzători. Practicarea științei deschise facilitează conectarea cercetătorilor 
între ei, deoarece crește vizibilitatea muncii lor, ceea ce facilitează accesul ușor la date și resurse 
software noi. Împreună, toate acestea oferă noi oportunități de a interacționa cu alți cercetători. 
 
Găsirea de noi proiecte și colaboratori 
Colaborările în  cercetare sunt esențiale pentru dezvoltarea cunoștințelor stiintifice, insa 
identificarea și conectarea cu colaboratorii corespunzători nu este usor de realizat. Practicile 
deschise pot facilita conectarea cercetătorilor între ei prin creșterea vizibilității lor și a muncii lor, 
facilitând accesul rapid la resurse noi de date și software, creând noi oportunități de interacțiune 
și contribuie la dezvoltarea de noi proiectele comune.  
Foarte important, astfel de contribuții nu numai că au ca rezultat noi funcționalități de care poate 
beneficia comunitatea științifică mai largă, dar le oferă în mod regulat autorilor respectivi o mai 
mare recunoaștere a comunității și duc la noi proiecte și oportunități de angajare. 
 
Sprijin instituțional pentru practicile de cercetare deschise 
Instituțiile recunosc din ce în ce mai mult limitele date de publicarea doar la nivel de jurnal și 
explorează beneficiile potențiale ale valorilor la nivel de articol în evaluarea contribuțiilor 
rezultatelor specifice cercetării.  
Mai multe instituții americane au adoptat rezoluții care recunosc în mod explicit practicile 
deschise în promovare și evaluare. În 2014, Școala de Inginerie și Științe Aplicate din Harvard a 
lansat un program-pilot pentru a încuraja facultățile să își arhiveze articolele în depozitul deschis 
al universității, ca parte a procesului de promovare și funcționare (Biblioteca Harvard, Office for 
Scholarly Communication, 2014). La randul sau, Universitatea din Liège, Franta a făcut un pas mai 
departe și a cerut includerea publicațiilor în depozitul de acces deschis al universității pentru a fi 
luate în considerare pentru promovare (Universitatea din Liège, 2016).  
Declarații explicite despre importanța practicilor deschise încep chiar să apară în anunțurile 
pentru locuri de muncă ale facultăților, de exemplu la LMU München se solicită candidaților 
potențiali să descrie activitățile lor de cercetare deschise (Schönbrodt, 2016). 
 
Harvard Library, Office for Scholarly Communication Harvard’s School of Engineering and Applied 
Sciences Recommends Open-Access Deposit for Faculty Review Process. http://bit.ly/1X8cLob 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/78307%202010
https://www.force11.org/group/joint-declaration-data-citation-principles-final
http://bit.ly/1X8cLob%202014


 
 

 

2014 
 
University of Liège Open Access at the ULg. Open Repository and Bibliography. 
https://orbi.ulg.ac.be/project?id=03  2016 
 
Schönbrodt F. Changing hiring practices towards research transparency: The first open science 
statement în  a professorship advertisement. http://www.nicebread.de/open-science-hiring-
practices/  2016 
 
Deschiderea – ca un cumul continuu de practici 
Cercetarea complet deschisă reprezintă un obiectiv pe termen lung și nu o schimbare de 
moment. 
Deși există definiții clare și cele mai bune practici pentru accesul deschis (Chan et al., 2002), 
datele deschise (Open Knowledge, 2005; Murray-Rust și colab., 2010) și open source (Open 
Source Initiative, 2007), deschiderea nu reprezinta „totul sau nimic”. Nu toți cercetătorii 
manifesta disponibilitate fata de același nivel de partajare și există o varietate de moduri de a fi 
deschiși.  
Deschiderea poate fi astfel definită printr-un cumul continuu de practici, începând poate la 
nivelul cel mai elementar, cu postprinturi deschise de auto-arhivare și ajungând, probabil, la cel 
mai înalt nivel prin partajarea deschisă a propunerilor de subvenții, a protocoalelor de cercetare 
și a datelor în timp real. Formarea cercetătorilor în  directia stiintei deschise inca de la începutul 
carierei este fundamentală. Pe măsură ce cercetătorii își împărtășesc munca și experimentează 
beneficiile, vor deveni probabil din ce în ce mai deschisi la partajare și dispuși să experimenteze 
noi practici de stiinta deschisa. 
 
 
Prezentam în  continuare un tabel cu principalele 6 proiecte/ inițiative asociate Open Science 
Knowledge Hub Romania, proiecte/initiative MAPATE, prin obiectivele lor (prezentate în  
coloana „Obiective”), cu nevoile de implementare a open-science în  Romania, nevoi 
identificate și prezentate în  următoarea coloana din tabel „Nevoi identificate și adresate, 
modalități”: 
  

  

http://bit.ly/1X8cLob%202014
https://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://www.nicebread.de/open-science-hiring-practices/
http://www.nicebread.de/open-science-hiring-practices/
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub


 

 
 

 
Proiecte/ Initiative 

Date generale 

proiect 
Obiective 

Nevoi de open science identificate și adresate, 

modalitati 

1. OpenAIRE Advance- 
OpenAIRE Advancing Open 
Scholarship 

https://uefiscdi.gov.ro/ope
naire-advance 

Horizon 2020,  
ianuarie 2018 – 
decembrie 2020 

Coordonator: 
University of 
Athens (UoA, 
Greece) – 
coordonator 

Parteneri din RO: 
(UEFISCDI, 
Romania) 

UEFISCDI face 
parte din cea mai 
mare reţea 
europeană 
privind accesul 
deschis (open 
access – OA), în 
calitate de 
partener în 
proiectul 
“OpenAIRE-
Advance”,  alături 
de alţi 48 

Continuarea misiunii 
OpenAIRE de a 
promova "Open 
Science" şi de a sprijini 
mandatele Open 
Access/ Open Data în 
Europa, urmărind să fie 
o e-infrastructura de 
încredere în 
cadrul European Open 
Science Cloud. 

 

 

Continuă activităţile „OpenAIRE Project” (2009-
2012), „OpenAIRE Plus” (2011-2014) şi 
„OPENAIRE2020 Project”, facilitând implementarea 
"open science" în Europa, oferind suport în definirea 
politicilor naţionale şi suport pentru dezvoltarea 
infrastructurilor de OA. 

Inițiativa OpenAIRE este în proces de transformare 
spre o formă de organizare juridică non-profit 
(OpenAIRE legal entity), pentru a asigura 
continuitatea activităților și sustenabilitatea 
serviciilor create până în prezent care stau la baza 
dezvoltării EOSC. Instituția UEFISCDI a fost, de 
asemenea, invitată să facă parte din noua organizație 
și a demarat procedura necesară pentru aderare, 
continuitatea acțiunilor în această comunitate 
extinsă aducând o reală plus valoare acțiunilor 
demarate la nivel național. 

OpenAIRE (2009-2012)  
OpenAIREplus (2012-2014)  
OpenAIRE2020 (2015-2018)  
OpenAIRE Advance (2018-2020)  
2020 – organizația OpenAIRE 

https://www.openaire.eu/
https://uefiscdi.gov.ro/openaire-advance
https://uefiscdi.gov.ro/openaire-advance
https://www.openaire.eu/advance
https://www.openaire.eu/advance
https://eoscpilot.eu/
https://eoscpilot.eu/


 

 
Proiecte/ Initiative 

Date generale 

proiect 
Obiective 

Nevoi de open science identificate și adresate, 

modalitati 

parteneri. 

În cadrul 
proiectului, 
UEFISCDI 
facilitează, la nivel 
naţional, accesul 
la informaţii 
despre "open 
science", în 
calitate de NOAD 
(National Open 
Access Desk). 

2. Research Data Alliance 

(RDA) Node 

https://www.rd-

alliance.org/  

 

RDA Node Romania: Birou 

național al Research Data 

Alliance (RDA) 

Horizon 2020 

octombrie 2019 - 

mai 2020 

UEFISCDI a devenit 

reprezentant național 

(RDA Node) în 

octombrie 2019, parte a 

proiectului RDA Europe 

4.0. RDA este 

reprezentată în Europa 

prin intermediul a 22 

“RDA Nodes” 

Ofera acces ghidat la informații privind practici, 

metode, tehnologii actuale dezbătute și dezvoltate în 

comunități de experți internaționale pentru a facilita 

schimbul de date de cercetare.  

Desfășoară activități pentru: 

• a sprijini cercetarea datelor la nivel național / local, 

promovând viziunea și rezultatele RDA, asigurând 

adoptarea principiilor RDA; 

• a crea sinergii cu organizațiile naționale, europene 

și globale în acțiuni concrete pentru a facilita 

adoptarea recomandărilor și principiilor RDA; 

• a acționa ca un punct central de contact între actorii 

naționali / regionali de date și RDA, interacționând cu 

https://www.rd-alliance.org/
https://www.rd-alliance.org/


 

 
Proiecte/ Initiative 

Date generale 

proiect 
Obiective 

Nevoi de open science identificate și adresate, 

modalitati 

organismele naționale de finanțare a cercetării; 

• a contribui la definirea politicilor europene de date; 

• a contribui la definirea strategiei RDA și participa la 

procesele RDA. 

3. National Initiatives for 

Open Science în  Europe - 

NI4OS Europe  

 

 

NI4OS de sprijinire a 

dezvoltării EOSC 

https://uefiscdi.gov.ro/nati

onal-initiatives-for-open-

science-ni4os 

Horizon 2020 

2019-09-

01/2022-08-31 

Definirea portofoliului 

de servicii europene de 

tip cloud pentru știința 

deschisă și asigurarea 

incluziunii la nivel 

european pentru a 

permite deschiderea 

științei la nivel global. 

 

Obiective: 

• Sprijinirea dezvoltării și includerii inițiativelor 

naționale Open Science Cloud (OSC) din 15 state 

membre și țări asociate (Europa de S-E) în schema 

generală a EOSC; 

• Asigurarea cunoașterii și implementării principiilor 

EOSC și FAIR (https://www.go-fair.org/) în cadrul 

comunității științifice; 

• Asigurarea suportului în domeniul tehnic și al 

politicilor specifice pentru integrarea serviciilor și 

infrastructurilor existente și viitoare în EOSC, inclusiv 

a serviciilor generice și tematice. 

Tot în spiritul sprijinirii acțiunilor concertate de 

tranziție către știința deschisă, în care, în prezent, 

dezvoltarea EOSC ocupă locul central, UEFISCDI a 

demarat demersurile necesare pentru a face parte 

din Asociația EOSC. 

In 17 iunie, 2021 a avut loc lansarea RO-NOSCI, 

initiativa nationala Open Science Cloud. 

https://uefiscdi.gov.ro/national-initiatives-for-open-science-ni4os
https://uefiscdi.gov.ro/national-initiatives-for-open-science-ni4os
https://uefiscdi.gov.ro/national-initiatives-for-open-science-ni4os


 

 
Proiecte/ Initiative 

Date generale 

proiect 
Obiective 

Nevoi de open science identificate și adresate, 

modalitati 

4. Creșterea capacității 
sistemului CDI de a 
răspunde provocărilor 
globale. Consolidarea 
capacității anticipatorii de 
elaborare a politicilor 
publice bazate pe dovezi” - 
SIPOCA 592.  
Cod MySMIS: 127557 
 
https://uefiscdi.gov.ro/con
solidarea-capacitatii-
anticipatorii-de-elaborare-
a-politicilor-publice-bazate-
pe-dovezi-in-domeniul-
cercetarii-dezvoltarii-si 
 

Proiect - SIPOCA 
592  
mai 2019- aprilie 
2024 
Beneficiar: 
Ministerul 
Cercetării și 
Inovării (MCI) 
Partener: 
Unitatea 
Executivă pentru 
Finanțarea 
Învățământului 
Superior, a 
Cercetării, 
Dezvoltării și 
Inovării 
(UEFISCDI) 

Dezvoltarea cadrului 
strategic pentru Open 
Science în România  

• Recomandări de aplicare a principiilor „open 
science” la nivel național; 
• Analiza politicilor de „open access” și schimb 
internațional de bune practici; 
• Conectarea cu expertiza internațională (OpenAIRE, 
EOSC, RDA Alliance, ș.a.); 
• Actualizare constantă cu ultimele acțiuni europene 
și globale pentru OS; 
• Înțelegerea aplicării standardelor internaționale 
pentru OA; 
• Înțelegerea implicațiilor tehnice pentru 
implementarea principiilor FAIR pentru date 
deschise („open data”) și dezvoltarea EOSC; 
• Sesiuni de tip webinars pentru înțelegerea 
principiilor FAIR și a celor ce au legătură cu planurile 
de management de date (Data Management Plans – 
DMPs); 
• Activități suport pentru organizațiile de cercetare 
ce dezvoltă e-infrastructuri de date și doresc 
interoperabilitatea cu EOSC. 

5. Participarea în CoNOSC- 
Council for National Open 
Science Coordination 
 
Fondată de Franța, Finlanda 
și Olanda, organizația are ca 
scop construirea unui dialog 

- Construirea unui dialog 
european comun 
pentru crearea, 
actualizarea și 
corelarea strategiilor și 
politicilor naționale 
dedicate științei 

Pentru a înțelege provocările specifice dezvoltării de 
strategii naționale pentru tranziția către OS, experții 
Open Science Knowledge Hub au facilitat dialogul cu 
țări care au elaborat strategii sau politici naționale 
privind știința deschisă (inclusiv prin intermediul unui 
eveniment de schimb de experiență organizat în 
martie 2020 cu actori cheie din România 

https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania


 

 
Proiecte/ Initiative 

Date generale 

proiect 
Obiective 

Nevoi de open science identificate și adresate, 

modalitati 

european comun pentru 
crearea, actualizarea și 
corelarea strategiilor și 
politicilor naționale 
dedicate științei deschise. 
România este reprezentată 
de UEFISCDI.  

deschise. 

6.  Colaborarea cu Science 
Europe  
 
https://www.scienceeurop
e.org/our-priorities/open-
access 

(SE Open Access 
working Group) 

Science Europe este 
asociația europeană 
care reprezintă 
interesele principalelor 
organizații publice de 
cercetare și de 
finanțare a cercetării. 
 

Publicare „PRACTICAL GUIDE TO SUSTAINABLE 
RESEARCH DATA”, 2.06.2021 
https://www.scienceeurope.org/media/b3odxx3s/se
-practical-guide-sustainable-research-data.pdf 
- oferă îndrumări cu privire la modul de asigurare 

a conservării pe termen lung și a accesibilității 
datelor de cercetare 

 

https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access
https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access
https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access
https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access
https://www.scienceeurope.org/media/b3odxx3s/se-practical-guide-sustainable-research-data.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/b3odxx3s/se-practical-guide-sustainable-research-data.pdf
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Un alt instrument important din care se pot desprinde recomandări utile pentru implementarea 
OS și în  Romania este raportul  “Progress on Open Science: Towards a Shared Research 
Knowledge System” al Open Science Policy Platform  
(https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform) 
(OSPP sau EUOSPP), prezentat în  luna aprilie 2020, la finalul mandatului OSPP. 

Platforma OSPP a fost formata din 25 de reprezentanți ai celor mai importanți actori europeni în 
domeniul open-science (cu excepția comunității de afaceri și a industriei). Acest grup consultativ 
la nivel înalt a fost înființat în 2016 de către Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei 
Europene și a avut ca rol principal consilierea Comisiei Europene cu privire la elaborarea politicii 
în domeniul open-science. Activitatea platformei a fost finalizata formal în  aprilie, 2020. 

Raportul mentionat identifică, printre altele, o problemă urgentă privind rolul open-science în 
parteneriatele public-privat și dilema cu care se confruntă întreprinderile și industria în 
adoptarea practicilor și principiilor open-science, în Europa și în particular în România, constrânse 
în același timp de cerințele privind drepturile de proprietate intelectuală și practicile comerciale. 

Raportul prezinta, de asemenea, principalele bariere care trebuie eliminate pentru a dezvolta cu 
succes politici de open-science și a asigura progresul în implementarea acestora, printre care 
enumeram: 

- Posibilitățile limitate de stimulare și recompensare pentru carierele academice rămân un 
obstacol în tranziția către știința deschisă; 

- Lipsa spatiilor de publicare comerciale în  regim de acces deschis, inclusiv accesul deschis de 
tip Gold și Green (conform clasificării statutului de open access); 

- Lipsa de finanțare pentru activități de sprijin suplimentar în perioada de tranziție catre open-
science (de exemplu, înființarea de servicii de sprijin pentru open-science, infrastructuri) și, 
adesea lipsa de finanțare pentru publicarea în  acces deschis.  

 

Este necesară o abordare concertată care să unească principalii actori pentru a răspunde acestor 
provocări, precum și o imagine de ansamblu structurată a eforturilor instituționale și naționale 
existente și a principalelor elemente ale acestora. 

Alte provocări cheie identificate sunt: 

 

- Folosirea unor indicatori de cercetare potriviți și metode NextGeneration pentru a valida o 
gamă mai largă de activități academice; 

- Oferirea de condiții favorabile pentru integrarea managementului datelor de cercetare FAIR 
(infrastructură suport, protocoale științifice și fluxuri de lucru, finanțare adecvată); 

- Instruirea cercetătorilor și a personalului cu experienta (de exemplu, administratori de date, 
experți în gestionarea datelor și protecția datelor); 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
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- Îmbunătățirea transparenței și concurenței în publicarea științifică pentru a sustine 
diseminarea cunoștințelor și progresul către un sistem european de cercetare și inovare 
bazat pe open-science, de o calitate excelenta; 

- Integrarea citizen science, implicarea publicului în structura și procesul de lucru al instituțiilor 
(inclusiv formarea și educația la nivel universitar). 

 
 
 
1.3.4. Masuri propuse pentru implementarea open-science în  România 

 
In urma identificării și mapării nevoilor de open science în  Romania, prezentăm în  continuare, 
măsurile propuse, pe puncte, susținute de argumente; de asemenea prezentăm, unde este cazul 
situația existentă legată de propunerea (propunerile grupate) respectivă (respective):  
 

1. Crearea și implementarea unei politici publice la nivel național pentru OS în  Romania; 
2. Definirea unui cadru strategic național (strategia națională de CDI, strategii regionale, 

sectoriale, planurile de implementare) privind OS în  Romania; 

3. Colaborare eficienta (aliniere) intre organismele de finanțare, instituțiile și alte organizații 

care elaborează politici și instrumente pentru implementarea open-science; 

4. Asigurarea finanțării pentru dezvoltarea instrumentelor și infrastructurilor necesare 

implementării OS, inclusiv la nivel de organizații și pentru grupurile de cetățeni; 

5. Promovarea și asigurarea accesului liber la publicatiile stiintifice rezultate din proiecte 

finantate cu fonduri publice; 

6. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala în  contextul promovarii practicilor 

open science; 

7. Dezvoltarea capacitatii operationale pentru arhivarea rezultatelor cercetarilor finantate 

din fonduri publice; 

8. Dezvoltarea infrastructurii pentru acces liber; 

9. Consolidarea continua a guvernantei Open Science, în  procesul de tranzitie spre open 

science; 

10. Implicarea noilor utilizatori în  tranzitia catre Open Science (inclusiv Citizen Science); 

11. Identificarea solutiilor la problematica financiara (costurile asociate management-ului 

datelor de cercetare ce respecta criteriile FAIR și principiile „open data”); 

12. Configurarea accesului la finantarea infrastructurilor de cercetare – în  contextul 

activitatilor ce tin de tranzitia catre criteriile FAIR și cerintele dezvoltarii EOSC; 
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13. Identificarea masurilor de sustinere a initiativelor de arhivare pe termen lung a 

rezultatelor (publicatii și date) cercetarii stiintifice finantate din fonduri publice. 

Masurile propuse mai sus pot fi grupate ca masuri pentru care pot fi identificate atributii la nivelul 
autoritatilor guvernamentale, sens in care in gama de motivatii care stau la baza acestor 
propuneri putem enunta: 

a) Accesul deschis la rezultatele cercetării (Open Access-OA) și știința deschisă (Open 
Science- OS) a beneficiat de sprijin redus prin:  
- Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI 2014-2020), care a 
promovat asigurarea accesului la cercetarea științifică din fluxurile principale pentru toate 
organizațiile de cercetare și publicării rezultatelor cercetărilor românești finanțate din 
fonduri publice; 
- Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, în cadrul căruia, în noiembrie 2018, a fost 
dezvoltat Planul Național de Acțiune (2018-2020) ce promovează accesul liber la 
rezultatele cercetării și adoptarea unei strategii naționale de OS. 

 
Principala initiativă pentu știința deschisă în România, Open Science Knowledge Hub Romania – 
inițiative pentru sprijinirea "Open Science" la nivel național, aparține Unității Executive pentru 
Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care, inca din 
2014, s-a alaturat marilor promotori internaționali ai fenomenului Open Science (OS).  
Open Science Knowledge Hub Romania a fost creat cu misiunea de a oferi sprijin național și de a 
fi principalul conector cu inițiativele internaționale în ceea ce privește știința deschisă si accesul 
liber la rezultate științifice finanțate din fonduri publice.  
Prin intermediul hub-ului, UEFISCDI oferă sprijin comunităților de cercetare și inovare, să 
contribuie la stabilirea agendei naționale către un sistem deschis al rezultatelor cercetării și să 
contribuie la Strategia de știință deschisă a UE prin: 
 
• crearea și menținerea unei platforme de dialog la nivel național pentru diseminarea 
informațiilor relevante și pentru discutarea nevoilor comunității științifice, ale actorilor 
decizionali și ale celorlalte categorii de actori interesați de știința deschisă; 
• coordonarea procesului de elaborare a strategiei naționale de știință deschisă; 
• gestionarea unui portofoliu de proiecte în domeniul științei deschise și inovării bazate pe date 
împărtășite în mod liber; 
• facilitarea alinierii la politicile și inițiativele europene prin implicarea în rețele internaționale, 
precum colaborările actuale ca reprezentanți naționali OpenAIRE, NI4OS (National Initiatives for 
Open Science), RDA (Research Data Alliance). 
 
În prezent, prin intermediul Open Science Knowledge Hub, UEFISCDI sprijină dezvoltarea „open 
science” în sistemul național de cercetare și inovare, prin activități precum: 
 
• îmbunătățirea accesului la informaţii și sprijinirea acțiunilor referitoare la "open science", în 
calitate de OpenAIRE NOAD în proiectul OpenAIRE Advance;  

https://www.openaire.eu/
https://ni4os.eu/
https://www.rd-alliance.org/
https://www.openaire.eu/
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• sprijinirea inițiativelor naționale ce pot contribui la dezvoltarea „cloud”-ului european pentru 
știința deschisă (European Open Science Cloud) ca parte a proiectului NI4OS-Europe ("National 
Initiatives for Open Science în  Europe"; 
• participarea ca reprezentant național în rețeaua pan-europeană RDA cu rol de „RDA Node 
Romania" în  
proiectul RDA Europe 4.0, asigurând accesul ghidat la informații privind practici, metode, 
tehnologii actuale pentru împărtășirea datelor de cercetare;  
• dezvoltarea cadrului strategic național pentru știința deschisă, alături de Ministerul Educației și 
Cercetării, în cadrul proiectului "Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor 
globale.   
Mai multe detalii pot fi consultate aici: https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania.  
 
14. Organizarea de evenimente de informare și popularizare de bune practici privind aplicarea 
OS 
Un suport important în  implementarea cu succes a open-science în  Romania il constituie 
organizarea de DEZBATERI PE TEMA OS. 
Astfel, un pas semnificativ în  stabilirea cadrului național de măsuri și politici privind știința 
deschisă este încurajarea dezbaterii pe această temă, cu scopul conturării de idei şi concepte noi 
asupra a ceea ce UE si autoritatile nationale pot desfasura ca actiuni în zona open-science. 
În viziunea europeană, știința deschisă presupune o reconfigurare profundă pentru instituțiile de 
cercetare și practicile științifice actuale pentru care sunt necesare, în primul rând, dezvoltarea și 
adoptarea de noi politici, noi modalități de finanțare, de evaluare și recompensare a 
cercetătorilor, astfel încât să crească atât calitatea, cât și relevanța cercetării pentru societate, 
inclusiv prin implicarea cetățenilor în procesul de cercetare. 
Un prim pas a fost facut odată cu introducerea obligativității asigurării accesului liber la publicații 
rezultate din proiecte finanțate prin Programul cadru Orizont 2020. La baza mandatului a stat 
concepția conform căreia accesul la rezultatele cercetării conduce la o cercetare mai bună și mai 
eficientă, precum și la inovații atât în sectorul public, cât și în cel privat.  
Comisia Europeană își propune ca până în 2030, știința deschisă să devină un adevărat sistem de 
cunoaștere bazat pe cercetare comună. Prin noul program Horizon Europe obligativitatea 
accesului liber se va extinde și la datele de cercetare, iar rezultatele se vor regăsi în European 
Open Science Cloud, unde atât cercetătorii, cât și publicul larg, vor avea acces neîngrădit la ele. 
Stiinta deschisa isi reconfirma astfel rolul de politica prioritara pentru imbunatatirea calitatii și 
eficientei cercetarii, printr-o abordare a procesului științific bazata pe colaborare deschisă, 
instrumente de lucru și diseminare a cunostintelor.  
Incepand cu anul 2020, importanţa deschiderii științei și accelerarii dezbaterii a fost evidenţiată 
la un nivel fără precedent.  
Pandemia COVID-19 a adus în lumina reflectoarelor nevoia schimbului rapid de informații, 
manifestat în această perioadă în diverse forme, toate ducând la un flux accelerat de producere 
și acces la cunoaștere științifică menită să răspundă provocărilor generate de criza medicală. 
Reacția globală actuală a comunităților de cercetare-inovare, dar și a societății, prin participare 
la exerciții colaborative de cercetare cu scopul de a găsi soluţii la problemele actuale aduce în 

https://ni4os.eu/
https://grants.rd-alliance.org/about-rda-eu-40
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-de-elaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
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prim plan esența conceptului „open science”: nevoia de a crește impactul științei în societate 
printr-o schimare sistemică și crearea de modalități deschise și colaborative de cercetare, schimb 
de cunoștințe cât mai devreme în procesul de cercetare și comunicare liberă a rezultatelor. 
Cu scopul de a schița tabloul contextului actual național și internațional OS, de a identifica nevoi, 
provocări, oportunități, dar și de a oferi un context de schimb de experiență privind dezvoltarea 
de politici și planuri de acțiune pentru OS, evenimentele tematice consideram ca sunt principalele 
instrumente de promovare în  scopul asimilării OS. 
Fie ca vorbim de evenimente de informare, conferințe, workshop-uri, ateliere de lucru, seminarii, 
dezbateri, toate promovează conceptul, valorile și cele mai bune practici în știința deschisă către 
comunitățile științifice, economie, autorități publice și grupuri de cetățeni și ajuta la înțelegerea 
și asimilarea OS.  
Evenimentele sunt esențiale pentru a identifica cele mai  utile raspunsuri la intrebari precum: 
Cum este întreprinsă cercetarea? Cum colaborează cercetătorii? Cum sa avem un management 
eficient al rezultatelor cercetării? Cum sunt rezultatele stocate și diseminate? Cum se măsoară 
succesul? Cum sunt recompensați cercetătorii pentru abordări mai transparente și colaborative? 
Cum pot sprijini organizațiilor de cercetare tranziția spre OS? Care sunt practicile și instrumentele 
OS cele mai eficiente? Cum gestionam eficient proprietatea intelectuala (IP) și OS? 
Prezentam, în  continuare evenimente dedicate OS în  Romania, ca exemple de bune practici și 
implicare a institutiilor în  prezentarea Open Science și diseminarea de informații esențiale 
pentru înțelegerea și adopția principiilor științei deschise în  Romania:  
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 Eveniment Tematici abordate 

 Stakeholder workshop: Novelties în  
Horizon Europe MGA (9 October 2020) 

 

• The Horizon Europe MGA: general overview, state of play & financial 
provisions 

• Systems and Process Audits 

• Exploitation, IPR & Open Science în  Horizon Europe  

 Webinar: Impact and Innovation în  
Horizon 2020 – a Guide for Proposers".- 24 
Nov, 2020  

European IP Helpdesk 
https://intellectual-property-
helpdesk.ec.europa.eu/regional-
helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-
ip-guides_en  
 

• Impact and innovation în  Horizon 2020 project proposals 

• Exploitation of project results 

• Business landscape în  project proposals 

• Researchers' rights on project results  

• IPR protection for project results 

• State of the art, prior art definition - patent databases (e.g. 
Espacenet)  

• Support and sources of information on IPR  
• European IP Helpdesk IP Guides Library  
• IPR and Software 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/4867793473631507728  
• IP and Artificial intelligence 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/2351845887265007375 

 “Openness and commercialisation: How 
the two can go together”, 3 December 
2020 - 4 December 2020 - 
https://www.cesaer.org/events/openness-
and-commercialisation/  

 

Discuția a cuprins o tema importantă în domeniul științei deschise și al 
inovației deschise cu privire la modul de echilibrare a ‘knowledge safety’ & 
‘export control’ (în special pentru tehnologiile cu dublă utilizare). Acest lucru 
este deosebit de important cu discuțiile în creștere despre ‘technological 
sovereignty’ and ‘open strategic autonomy’ între instituțiile UE și în întreaga 
Europă. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/3_exploitation-ipr-open_science_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/3_exploitation-ipr-open_science_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/1_hemga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/1_hemga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/2_spa_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2020-10-09/3_exploitation-ipr-open_science_en.pdf
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ip-guides_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ip-guides_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ip-guides_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ip-guides_en
http://www.iprhelpdesk.eu/IP-Guides
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4867793473631507728
https://attendee.gotowebinar.com/recording/2351845887265007375
https://www.cesaer.org/events/openness-and-commercialisation/
https://www.cesaer.org/events/openness-and-commercialisation/


 

 

58 
 

 

 Webinar “Suportul OpenAIRE în  tranzitia 
catre stiinta deschisa și dezvoltarea 
EOSC”, 26 Februarie 2021 
https://uefiscdi.gov.ro/news-webinar-
suportul-openaire-in-tranzitia-catre-
stiinta-deschisa-si-dezvoltarea-eosc-post-
eveniment 

• „Open Science” și rolul OpenAIRE, Alina Irimia, OSKH – UEFISCDI 
• Infrastructura și serviciile OpenAIRE, Carina Raportaru, OSKH – UEFISCDI 
• Analiză publicații „open access” ale autorilor români și costuri asociate, 
Victor Velter, Biroul de Scientometrie – UEFISCDI 

 Mutual learning workshops (MLW) – 
March 10, 2020, Bucharest, Romania 
https://ni4os.eu/  - National Initiatives for 
Open Science în  Europe – NI4OS Europe, 
https://ni4os.eu/2020/03/20/open-
science-landscaping-and-strategic-
development-in-romania/ 

Acces deschis la rezultatele științifice finanțate din fonduri publice,  
taxe de prelucrare a articolelor, RDM (Research Data Metrics), acces deschis la 
date de cercetare 
 

 Webinarul „Stiinta deschisa pentru 
oceane: intalneste proiectele 
demonstrative Blue-Cloud”, 23 martie 
2021 
https://blue-cloud.org/events/open-
science-ocean-meet-blue-cloud-
demonstrators 

• Relevanta „Blue-Cloud” în  cadrul programelor Europene; 

• Demonstrarea potentialului „Open Science” pentru cercetările în  
domeniul marin ; 

• Proiectul Flagship Blue Cloud: pregatirea platformei pentru datele din 
domeniul de cercetare marin; 

• „Blue-Cloud LaB” prezentare. 
 

 Open Science workshop, 14 aprilie 2021 
 

Studiu de caz și sfaturi practici oferite de Universitatea din Vilnius: 
• Comunitatea stiintifica;  
• Acces deschis pentru publicare;  
• Managementul datelor de cercetare & date deschise  
• Biblioteci de date;  
• Instruire in Open Science ;  
 în  „Open science” este benefica pentru cercetatori, companii inovative și 
societate prin: 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-825655-os-si-rolul-openaire_ai_vf.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDoIwEIXv0rVi/ynDxhMYE0+AtGAVUBgBE8PdLcQFupo38973MhloeCMIIOgtSREUB8KTGy268mJsW2VseF3PQ4cDGtSq52Pc5s7mRb5Vtcy82dZX1K2aWQbEz1OGCinNLEPb/knSLHjvJVCvl5D2YBhl6TSFQwzE2kdzPO0ENZRJKgxbSkJU0FgLLRPDN78mUwt1+GMYXTPfV0a3iCS8cbd95aJ7V0a9Kzzm1keDd2PUuBFJOn0A&wchk=306808abd164c803c10de2b341c13c849baa85c5
https://uefiscdi.gov.ro/resource-825653-infrastructura-si-serviciile-openaire_26feb2021_ccarina-raportar.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDoIwEIXv0rVi/ynDxhMYE0+AtGAVUBgBE8PdLcQFupo38973MhloeCMIIOgtSREUB8KTGy268mJsW2VseF3PQ4cDGtSq52Pc5s7mRb5Vtcy82dZX1K2aWQbEz1OGCinNLEPb/knSLHjvJVCvl5D2YBhl6TSFQwzE2kdzPO0ENZRJKgxbSkJU0FgLLRPDN78mUwt1+GMYXTPfV0a3iCS8cbd95aJ7V0a9Kzzm1keDd2PUuBFJOn0A&wchk=306808abd164c803c10de2b341c13c849baa85c5
https://uefiscdi.gov.ro/resource-825651-romania.isi.oa.26.02_victor-velter.pdf?&wtok=&wtkps=XY5NDoIwEIXv0rVi/ynDxhMYE0+AtGAVUBgBE8PdLcQFupo38973MhloeCMIIOgtSREUB8KTGy268mJsW2VseF3PQ4cDGtSq52Pc5s7mRb5Vtcy82dZX1K2aWQbEz1OGCinNLEPb/knSLHjvJVCvl5D2YBhl6TSFQwzE2kdzPO0ENZRJKgxbSkJU0FgLLRPDN78mUwt1+GMYXTPfV0a3iCS8cbd95aJ7V0a9Kzzm1keDd2PUuBFJOn0A&wchk=306808abd164c803c10de2b341c13c849baa85c5
https://ni4os.eu/
https://ni4os.eu/2020/03/20/open-science-landscaping-and-strategic-development-in-romania/
https://ni4os.eu/2020/03/20/open-science-landscaping-and-strategic-development-in-romania/
https://ni4os.eu/2020/03/20/open-science-landscaping-and-strategic-development-in-romania/
https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/deep-dive-open-science-ocean-workshop-meet-blue-cloud-demonstrators
https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/deep-dive-open-science-ocean-workshop-meet-blue-cloud-demonstrators
https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-liaison-platform/post/deep-dive-open-science-ocean-workshop-meet-blue-cloud-demonstrators
https://blue-cloud.org/events/open-science-ocean-meet-blue-cloud-demonstrators
https://blue-cloud.org/events/open-science-ocean-meet-blue-cloud-demonstrators
https://blue-cloud.org/events/open-science-ocean-meet-blue-cloud-demonstrators
https://ec.europa.eu/info/events/open-science-workshop-2021-apr-14_en
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• Abordarea crizei reproductibilității, 
• Răspunsul mai rapid la provocările societale (Ebola, COVID ...), 
• Acordarea unui impact mai mare prin colaborări, 
• Reducerea inegalităților etc. 
• Știința deschisă vine cu valori, drepturi și obligații 
 
Care sunt practicile „Open science”? 
• Partajarea timpurie și deschisă a cercetării (de exemplu prin preînregistrare, 
rapoarte înregistrate, pre-tipăriri sau crowd-sourcing) 
• Managementul rezultatelor cercetării 
• Măsuri pentru a asigura reproductibilitatea rezultatelor cercetării 
• Oferirea accesului deschis la rezultatele cercetării (de exemplu, publicații, 
date, software, 
modele, algoritmi și fluxuri de lucru) prin depunere în depozite de încredere 
(repositories) 
• Participarea la evaluare „open peer-review” 
• Implicarea tuturor actorilor relevanți ai cunoașterii, inclusiv cetățenii, 
societatea civilă și utilizatorii finali în co-crearea agendelor și conținuturilor de 
cercetare și dezvoltare (cum ar fi „citizen science”) 

 Workshop international online „Building 
Consistency for Open Science în  Europe – 
rhetorics and practices”, 19 - 20 
aprilie 2021  
https://uefiscdi.gov.ro/building-
consistency-for-open-science-in-europe-
rhetoric-and-practice 
 

• „Open Science” pe scurt: starea sa actuală în diferite țări europene 
• Practici actuale strategii eficiente pentru „Open Access” 
• „Open Science”, evaluarea cercetării și dezvoltarea carierei. 
• Susținerea „Open Science”: rolul instituțiilor academice și rolul altor 
organizații de cercetare 
• Cum diferențiem „Open Science” la nivel regional și național? 
• Ce înseamnă „Open Science” pentru parteneriatele public-privat? 
• Cum se îmbina conceptele „Open Science” și competitivitatea? 
 Știința cu implicarea cetățenilor (Citizen Science) - o parte esențială a „Open 
Science” în Europa 
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Consideram utila popularizarea acestor evenimente la scara larga și initierea în  continuare a 
unora noi pe problematica izvorata din implementarea OS. 
 
Adaptarea cu cerințele open-science a criteriilor de avansare în  cariera (cadre didactice și 
cercetători științifici) și pentru coordonatorii de proiecte; posibilități de recompensare și o 
structură a carierei mai clare pentru practica și rezultatele implementarii open-science 

 
OS (open-science) promovează mult mai profund colaborările și permite ca rezultatele 

cercetărilor să fie duse la un alt nivel de înțelegere și integrare. În cercetarea academică, 
cercetătorii trebuie să împărtășească informații într-o manieră deschisă, pentru a încuraja un 
mediu științific mult mai liber, mai colaborativ. Cu toate acestea, în  prezent,  accesul la 
majoritatea informațiilor științifice este adesea limitat. Costurile prohibitive ale revistelor 
academice restricționează cercetătorii să aibă un acces complet la informațiile și rezultatele 
cercetării științifice. Aceste limitări duc adesea la obstrucționarea învățării, încetinirea inovației 
și împiedică progresul științific să iși atingă potențialul maxim. 

 Practicile de izolare a cercetării științifice și protecție a rezultatelor sunt considerate 
depasite, tendința în  momentul de față fiind ca toată munca de cercetare din mediul  academic 
să fie deschisă, inclusiv accesul deschis la literatura științifică, resurse educaționale deschise și 
date științifice cu acces liber. Cu toate acestea, practica științei cu acces liber nu este foarte 
răspândită în acest moment pe plan mondial și exista în  continuare pături semnificative de 
cercetători care manifesta rezerve față de adopția practicilor de știință deschisă. 

Unele studii realizate de către cercetători din diverse universități și organizații din SUA 
sugerează că beneficiile practicilor OS depășesc potențialele costuri, acestea oferind 
cercetătorilor posibilitatea de a cita și a fi citați într-o măsură mai mare, o atenție sporită a mass-
media asupra muncii lor de cercetare științifică, oportunități pentru potențiali colaboratori, 
pentru noi locuri de muncă și deschiderea unor noi oportunități de finanțare.  

Din analizele efectuate pana în  prezent s-a constatat ca practicarea cercetarii deschise în 
cadrul existent al evaluărilor academice și al stimulentelor reprezintă un beneficiu pentru 
cercetători. 
C. Allen, și D.M.A. Mehler sugereaza ca eșecurile ominiprezente ale cercetătorilor de a reproduce 
lucrările deja publicate au produs îngrijorări în  mediul academic care au condus ulterior spre 
mișcarea catre OS. Allen C, Mehler DMA (2019) Open science challenges, benefits and tips în  
early career and beyond. PLoS Biol 17(5): e3000246. 
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000246  pmid:31042704  

 
In acest context, cheia pentru un real succes al implementării OS ar putea consta în  

formarea cercetătorilor în  acest spirit, încă de la începutul carierei lor. Programele 
postuniversitare încep să încorporeze OS în curriculum-ul existent la nivel mondial. In  unele 
universități studenții învață despre practicile de publicare, cum ar fi citarea corectă, drepturile 
de autor și opțiunile de publicare cu acces deschis. O astfel de formare ar trebui integrată în 
educația și formarea studenților prin intermediul activităților curriculare regulate. 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000246
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16. Popularizarea rezultatelor proiectelor, inițiativelor asociate open-science în  Romania: 
Rezultată din nevoile identificate anterior, considerăm ca imperios necesara continuarea și 
intensificarea popularizării rezultatelor proiectelor de cercetare, aceasta putând conduce la 
crearea de noi sinergii și asocieri benefice ale diferitelor grupuri de cercetători împreună cu 
administrația publica, firme private, grupuri de cetateni.  
Vom prezenta rezultatele proiectelor și  inițiativele grupate pe cei trei constituenți de baza ai 
open-science și anume open-data, open access și open-tools: 

▪ Open-data 
Inițiativa ELI – a se vedea https://uefiscdi.gov.ro/building-consistency-for-open-science-in-
europe-rhetoric-and-practice  

▪ Open-access: 
Prezentam în  continuare o harta/situație a accesului national electronic din Romania la literatura 
științifică și de cercetare (sub forma de proiecte/initiative), ca un suport important pentru  open-
access:  

ANELIS PLUS 2020   

O inițiativă demnă de menționat este cea initiata si implementata de Asociația Universităților, 
Institutelor de Cercetare și Dezvoltare și Bibliotecile Centrale Universitare din România (ANELIS 
PLUS) care, din 2013, asigură accesul la resursele de informații electronice prin achiziționarea 
de baze de date/ platforme și informatii bibliografice cu text complet și baze de date 
bibliometrice.  

Asociația își propune să ofere acces mobil atât la publicații internaționale și la baze de date 
online precum și la depozitul național cu publicații de cercetare.  

Printre obiectivele sale pot fi găsite și următoarele: promovarea la nivel național a inițiativei 
de a dezvolta un sistem de acces deschis pentru publicațiile științifice; crearea de legături cu 
platforma editorială românească SCIPIO și depozite instituționale cu acces deschis găzduite de 
universități și biblioteci din România.  

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România - ANELIS PLUS, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul 
Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul 
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu codul SMIS 102839. 

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea accesului 
cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice și baze de date internaţionale. Aceasta va duce la creșterea 
gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale 
specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei. 

Principalele rezultate preconizate în  proiect: 

https://uefiscdi.gov.ro/building-consistency-for-open-science-in-europe-rhetoric-and-practice
https://uefiscdi.gov.ro/building-consistency-for-open-science-in-europe-rhetoric-and-practice
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- Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive 
de reviste și cărți electronice științifice, pentru a crea cadrul unei documentări 
exhaustive; Depozitul național de documente (national 
repository) https://dspace.anelisplus.ro/  

- Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice 
științifice (baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de 
date bibliografice și bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și 
stimulării producției științifice la nivel național. 

 

Acces National Electronic la Literatura Stiintifica pentru Sustinerea Sistemului de Cercetare și 
Educatie din Romania - ANELIS PLUS 2020  ( http://anelisplus2020.anelisplus.ro/) 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Program Operational 
Competitivitate 2014-2020, (249 milioane lei, perioada de implementatre: 18.07.2017 - 
17.07.2022) propus și desfășurat de Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – 
Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România  Anelis Plus 
( http://www.anelisplus.ro/) 
Pentru conturarea unei hărți naționale care sa satisfacă nevoile identificate de open-science prin 
open-access, prezentăm în  continuare câteva exemple de  depozite instituționale cu documente 
științifice și Biblioteci digitale în  Romania: 

➢ SCIPIO  

Platforma Editoriala Romana SCIPIO a fost dezvoltata în  cadrul proiectul strategic „Doctoratul în  
Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii din universitati și cresterea vizibilitatii prin 
publicare stiintifica", proiect derulat de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din 
Invatamantul Superior - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a 
Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii, CNCSIS –UEFISCDI și finantat din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. http://www.scipio.ro/home  

Aceasta platforma este un sistem informatic destinat publicatiilor stiintifice romanesti care 
automatizeaza procesul editorial și propune spre adoptare standardele internationale din 
domeniu. Platforma include revistele recunoscute CNCSIS din categoriile A, B, B+ și a dezvoltat o 
baza complexa de date a productiei stiintifice din Romania oferind suport pe parcursul intregului 
flux editorial, incepand de la receptia manuscrisului pana la pregatirea și obtinerea formei finale 
pentru tipar sau publicare online. 

• Depozit institutional al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie 
Industriala – INCD ECOIND 

Depozit instituțional pe tematici de mediu din România în regim Open Access, depozit intitulat 
ECOLIB ( http://dspace.incdecoind.ro/ ), indexat în principalele baze internaționale de depozite 
și anume: ROAR (Registry of Open Acces Repository) și OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repository). 

https://dspace.anelisplus.ro/
http://anelisplus2020.anelisplus.ro/
http://www.anelisplus.ro/
http://www.scipio.ro/home
http://dspace.incdecoind.ro/
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Depozitul conține documente cu acces liber sau restricționat, reprezentând articole, capitole de 
carte, lucrări prezentate la conferințe, rezumate ale tezelor de doctorat, brevete, rezumate ale 
proiectelor, colecția de articole publicate la Simpozionul Internațional “Mediul și Industria”, 
articole din Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry. 
Depozitul a fost dezvoltat pe software DSpace CRIS, permițând conexiunea cu platformele 
bibliometrice ORCID, Scopus și PUBLONS (Web of Science), actualizarea publicațiilor indexate și 
a citarilor.  
Acest depozit, în forma actuală, permite crearea unor pagini ale proiectelor, astfel încât se pot 
asocia rezultatele cercetărilor, precum și date legate de coordonare și finanțare. 
În perioada următoare se vor intreprinde demersurile pentru integrarea depozitului în 
structura OpenAIRE, o etapă pregătitoare pentru includerea în Open Science Cloud la 
categoria Open Science Tool and Open Repositories. 
 

• Depozit institutional “ARTHRA” al Universitatii “Dunarea de Jos din Galati”  
Universitatea “Dunarea de Jos din Galati” are un depozit institutional “ARTHRA” care ofera acces 
liber la documentele stiintifice rezultate din activitatile educationale și de cercetare ale 
universitatii.  
Documentele digitale din acest depozit sunt indexate de Google  Scholar.  
Printre documentele stocate în  depozitul Universitatii “Dunarea de Jos din Galati” se regasesc 
articole, comunicari academice publicate în  analele universitatii, teze de doctorat,  prezentări la 
conferințe, materiale educaționale (tutoriale, ghiduri de bibliotecă), referințe, lucrări ale 
personalului bibliotecii. 
 
Depozitul digital ARTHRA este inclus în  Duraspace, OpenDOAR și în  Registrul “Open Access” 
(ROAR). 
https://dspace.ugal.ro/  

 
• Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi. 

Depozitul institutional Digital (Digital Library - DL) detine și  Biblioteca Centrală Universitară 
„Mihai Eminescu” Iaşi.  
Acest depozit ofera o platforma pentru colectarea, organizarea, accesul și păstrarea colecțiilor 
bibliotecii în formate digitale.  
Fondurile includ reprezentarea digitalizată a obiectelor fizice, cum ar fi fotografiile, textele 
complete și materialele digital create, permițând accesul gratuit la nivel mondial la patrimoniul 
și colecțiile de cercetare. 
http://dspace.bcu-iasi.ro/  
 

• BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA 

Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" oferă serviciul de publicare online a documentelor 
digitale donate de autori/editura http://dspace.bcucluj.ro/?locale=ro.   

https://dspace.ugal.ro/
http://dspace.bcu-iasi.ro/
http://dspace.bcucluj.ro/?locale=ro
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Biblioteca ia în evidenţă, catalogheaza şi indexeaza documente.  
Lucrările vor fi vizibile în catalogul online, biblioteca digitală, portalul bibliotecii şi în Worldcat 
(catalogul OCLC) - cel mai mare catalog internaţional.  
Autorul trebuie să livreze documentul în format digital şi să completeze acordul de publicare 
online. https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/publicare-online-de-documente-digitale  

• Serviciul de atribuire DOI - Identificator de obiecte digitale 
(https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/serviciul-atribuire-doi-identificator-de-obiecte-
digitale) 

Biblioteca Centrală Universitară oferă serviciul de atribuire DOI pentru reviste ştiinţifice 
româneşti. Sistemul DOI este implementat printr-o federație de Agenții de Înregistrare DOI 
coordonate de Fundația Internațională DOI, care a dezvoltat sistemul și îl controlează. 

• BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA - http://biblio.central.ucv.ro/  
RESURSE ELECTRONICE ȘTIINȚIFICE FULLTEXT GRATUITE (de tip Open Access) 

http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Resurse_electronice_open_access.php  
BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA - BIBLIOTECA DIGITALĂ 
- http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/E_books1.php 
 

• Alte resurse electronice din România 
o Biblioteca Centrală Universitară „Carol  I” – Resurse electronica - https://resurse-

online.lib2life.ro/  
o Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene ASTRA SIBIU 

- http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/ 
o Biblioteca Digitală a Bucureștilor (Dacoromanica) - http://www.digibuc.ro/ 
o BIBLIOTECA DIGITALĂ CIMEC - http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html 
o BIBLIOTECA DIGITALĂ NAȚIONALĂ - http://digitool.bibnat.ro/R 
o Biblioteca Digitală pe Mobil - https://bibliotecapemobil.ro/ 
o Biblioteca Digitală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu 

Mureș - http://dspace.umftgm.ro/jspui/ 
o Biblioteca electronică SNSPA - http://elibrary.snspa.ro/carti/ 
o BIBLIOTECA ONLINE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 

- http://opac.biblioteca.ase.ro/ 
o Enciclopedii online - https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Enciclopedii_online 
o Econstor - https://www.econstor.eu/ 
o Lucian Blaga University of Sibiu - http://digital-library.ulbsibiu.ro/jspui/ 
o Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române medievale 

- http://medievalia.com.ro/ 
o RESTITUTIO - platforma digitală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I" 

- http://restitutio.bcub.ro/ 
 
▪ Open-tools 

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/publicare-online-de-documente-digitale
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/serviciul-atribuire-doi-identificator-de-obiecte-digitale
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/serviciul-atribuire-doi-identificator-de-obiecte-digitale
http://biblio.central.ucv.ro/
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Resurse_electronice_open_access.php
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/E_books1.php
https://resurse-online.lib2life.ro/
https://resurse-online.lib2life.ro/
http://www.dspace.bjastrasibiu.ro/
http://www.digibuc.ro/
http://cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html
http://digitool.bibnat.ro/R
https://bibliotecapemobil.ro/
http://dspace.umftgm.ro/jspui/
http://elibrary.snspa.ro/carti/
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/advancedsearch?level=all&limit=50&material_type=all&ob=asc&q=bib_subject%3Acursuri+online&s_source=local&sb=relevance&usage_class=all&view=TILES&wi=false
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Enciclopedii_online
https://www.econstor.eu/
http://digital-library.ulbsibiu.ro/jspui/
http://medievalia.com.ro/
http://restitutio.bcub.ro/
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Open-tools prezinta un al treilea pilon de baza al open-science.  
Prezentam în  continuare doua exemple de bune practici în  Romania, respectiv ERRIS și 
BrainMap, instrumente ce sprijină colaborarea și dialogul între actorii implicați în cercetare și 
inovare, dezvoltate si implementate de catre UEFISCDI in cadrul proiectului „Eficientizarea 
procesului de monitorizare electronică a datelor privind activitățile și infrastructurile din 
domeniul cercetării și dezvoltării, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a 
deservi necesarul informațional al beneficiarilor serviciilor MEN” -  SMIS 37678 (http://date-
cdi.ro/ro) (ianuarie 2014 - decembrie 2015) 
ERRIS – Engage în  the Romanian Research Infrastructure System (www.erris.gov.ro) 
ERRIS este prima platformă online care facilitează dialogul între deţinătorii infrastructurilor 
naţionale de cercetare, publice și private, și potenţialii beneficiari ai serviciilor furnizate de 
acestea. 
Platforma ERRIS a fost dezvoltată pentru a veni în sprijinul coordonatorilor infrastructurilor de 
cercetare publice/private din România și a celor care doresc să beneficieze de serviciile oferite 
de aceste infrastructuri, stimulând colaborarea și participarea la rețele naționale și internaționale 
de profil a comunității științifice din România.  
Totodată, constituirea acestui registru răspunde acţiunilor necesare internaţionalizării sistemului 
naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare 2014-2020. 
Platforma este open acces, oferă informații despre localizarea infrastructurilor de cercetare 
publice/private din România, despre numărul lor într-o zonă geografică sau alta. Fiecare 
infrastructură are o pagină dedicată, iar prezentarea ei, a serviciilor şi echipamentelor existente, 
depinde exclusiv de cei care doresc să o pună în valoare, prin actualizarea permanenta a 
informatiei.  
Există posibilitatea de a da feedback, prin intermediul review-urilor şi de a nota infrastructura cu 
stele. Personalul care deserveste infrastructura, specialisti CDI,  pot oferi consultanță legată de 
utilizarea ei.  
Evaluatorii de proiecte pot consulta aceasta baze de date şi pot propune ca anumite proiecte să 
relaționeze cu anumite infrastructuri pentru o utilizare eficientă a resurselor existente. 
Obiectivul major al ERRIS este creșterea ratei de utilizare a infrastructurilor naționale de 
cercetare, prin promovarea lor la nivel național și internațional, prin facilitarea cooperării pentru 
educație- cercetare-inovare,  facilitarea recunoașterii și buna administrare a resurselor. 

BrainMap- The online community of researchers, innovators, technicians and entrepreneurs 

(www.brainmap.ro/) 

Platforma BrainMap (https://www.brainmap.ro/)  a fost dezvoltata de catre UEFISCDI pentru a 
facilita procesul de evaluare a proiectelor de cercetare finanțate de UEFISCDI și al altor agenții 
similare și de a reuni expertiza națională și internațională din cercetare, inovare și antreprenoriat. 

În cadrul comunității online se regăsesc experți evaluatori români și străini, aplicanți la 
competițiile din PNCDI II și PNCDI III, directori de proiecte finanțate, precum și antreprenori cu 

http://date-cdi.ro/ro
http://date-cdi.ro/ro
http://www.erris.gov.ro/
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activitate de inovare. De asemenea, platforma mai este utilizată și pentru selecția membrilor 
consiliilor consultative din cercetare și învățământul superior. 

Răspunsul pozitiv din partea actorilor vizați a impus transformarea BrainMap atât din punctul 
de vedere funcțional, structural, cât și vizual. 

BrainMap, aflată într-un proces de dezvoltare, își propune să îndeplinească nu doar o funcție de 
suport pentru evaluarea proiectelor de cercetare ci să creeze o comunitate pentru actorii 
implicați în activități de cercetare, inovare și antreprenoriat și să devină un punct unic de acces 
către informația relevantă pentru cercetare și inovare, de exemplu: publicații, brevete, proiecte, 
apeluri competiționale, expertiză specifică, infrastructuri de cercetare, printre altele. 

BrainMap este o platformă dinamică, folosită în procesul de evaluare a proiectelor de cercetare 
finanțate de UEFISCDI și al altor agenții similare, actualizată și îmbunătățită constant în funcție 
de nevoile specifice ale utilizatorilor, fiind cea mai mare platformă din România dedicată actorilor 
implicaţi în activităţi de cercetare şi inovare, care a depăşit 42.700 de utilizatori.  

Prin intermediul Brainmap utilizatorii pot identifica oportunități de colaborare în mediul de 
cercetare și inovare din România, au acces la informații despre alte proiecte și surse de finanțare 
pentru cercetare, date despre tendințe în cercetare etc. Aflată în continuă optimizare, platforma 
dezvoltă constant noi module și funcţionalităţi care să sprijine cât mai mult comunitatea.  

Instruirea părților interesate (stakeholders), organizarea de evenimente de informare, pentru 
înțelegerea și aplicarea efectiva a legislației care se refera la pilonii de baza ai conceptului de 
open-science (open-data, open-acces): 

Referitor la cadrul legislativ, nici în  Romania și nici în  UE nu exista încă o legislație explicita 
(directive sau reglementari/regulamente) adresând direct  open-science.  
Cu toate acestea, consideram ca este util sa menționăm existenta unor directive care se refera la 
constituenții, pilonii de baza ai conceptului de open-science (open-data, open-access, informație 
științifică și alții) și care pot constitui precursorii unor repere ale viitorului cadru legislativ :  

➢ Directiva (EU) 2019/1024 privind datele deschise (Open Data) și reutilizarea datelor 
din sectorul public, transpusa și în  legislația românească ca și în  alte state membre 
UE, cu excepția Greciei și Franței,  cu termen de transpunere 17 iulie 2021 modificand 
Directiva 2003/98/CE (cu termen de abrogare 17 iulie 2021).  

Pe lângă reutilizarea informațiilor din sectorul public, Directiva (EU) 2019/1024 definește 
conceptul de ,,date deschise” (open-data) ca fiind acele date în format deschis care pot fi liber 
utilizate, reutilizate și partajate de oricine și în orice scop, însă nu implică obligația generală de 
permisiune a reutilizării documentelor produse de întreprinderile publice. 
Directiva nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale terților și stabilește un set 
de norme minime care reglementează reutilizarea, precum și modalitățile practice de facilitare a 
reutilizării documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor 
membre, ale documentelor existente deținute de întreprinderile publice și ale datelor provenite 
din cercetarea științifica finanțată din bani publici. 
Legat de datele provenite din cercetare, se precizează ca tările UE trebuie să adopte politici și să 
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ia măsuri pentru asigurarea accesului liber la datele provenite din cercetare care au beneficiat de 
finanțare publică, urmând principiul „deschiderii în mod implicit” și pentru sprijinirea difuzării 
datelor provenite din cercetare care să fie ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile 
(principiul „FAIR” - Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable)  
Preocupările legate de drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter 
personal și confidențialitate, securitate și interesele comerciale legitime trebuie luate în 
considerare în conformitate cu principiul „cât mai deschis cu putință, atât de închis cât este 
necesar”. 
Datele provenite din cercetare care au beneficiat de finanțare publică pot fi reutilizate în scopuri 
comerciale și necomerciale în cazurile în care acestea au fost deja puse la dispoziția publicului 
printr-o bază de date instituțională sau tematică. 

➢ RECOMANDAREA (UE) 2018/790 A COMISIEI din 25 aprilie 2018 privind accesul la 
informațiile științifice și conservarea acestora, care a adaptat RECOMANDAREA COMISIEI 
din 17 iulie 2012 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora 
(2012/417/UE), fiind utilizabila în  noul program de cercetare-dezvoltare Horizon Europe 

Recomandarea reflecta dezvoltarea în domenii precum gestionarea datelor de cercetare (inclusiv 
conceptul de date FAIR, Text and Data Mining - TDM) și standarde tehnice care permit încurajarea 
reutilizării datelor.  
Aceasta reflectă evoluțiile în curs la nivelul UE al European Open Science Cloud și ține cont de 
capacitatea crescută de analiză a datelor (data analytics) și de rolul său în cercetarea de astăzi. 
De asemenea, ea clarifică problema sistemelor de recompensă pentru ca cercetătorii să partajeze 
date și să se angajeze și în alte practici de știință deschise (open-science).  
Recomandarea 2018/790 pune accent pe următoarele aspecte legate de stiinta deschisa -open-
science: 

a) Accesul liber la publicațiile științifice 

o toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice să fie 
disponibile în regim de acces liber, începând cu anul 2020 cel târziu; 

o statele membre (SM) trebuie să definească și să pună în aplicare politici clare pentru 
diseminarea și accesul liber la publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată din 
fonduri publice;  

o SM trebuie să se asigure privind drepturile de autor și drepturile conexe; 

o SM trebuie să se asigure că instituțiile de finanțare a cercetării responsabile cu 
gestionarea finanțării publice a activităților de cercetare și instituțiile academice care 
beneficiază de finanțare publică pun în aplicare politicile și planurile naționale de acțiune; 

o gestionarea datelor științifice, inclusiv accesul liber la aceste date; 

o SM trebuie să stabilească și să pună în aplicare politici clare pentru gestionarea datelor 
cercetării rezultate din cercetarea finanțată din fonduri publice, inclusiv accesul liber la 
acestea;  
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o SM trebuie să stabilească și să pună în aplicare politici clare pentru consolidarea 
conservării și reutilizării informațiilor științifice (publicații, seturi de date și alte rezultate ale 
cercetării). 

 
b) Infrastructurile pentru știința deschisă 

o SM trebuie să stabilească și să pună în aplicare politici clare pentru dezvoltarea în 
continuare a infrastructurilor care stau la baza sistemului de acces, conservare, partajare și 
reutilizare a informațiilor științifice, precum și pentru promovarea grupării lor în cadrul EOSC. 

 
c) Aptitudini și competențe 

o Statele membre (SM) trebuie să stabilească și să pună în aplicare politici clare privind 
dezvoltarea aptitudinilor și competențelor cercetătorilor și a personalului din instituțiile 
academice (Open Science Literacy) cu privire la gestionarea în  regim deschis a informațiilor 
științifice. 
 

d) Stimulente și recompense 
o SM trebuie să stabilească și să pună în aplicare politici clare pentru adaptarea, cu privire 
la informațiile științifice, a sistemului de recrutare și de evaluare a carierei cercetătorilor, a 
sistemului de evaluare pentru acordarea de granturi de cercetare pentru cercetători, precum 
și a sistemelor de evaluare pentru instituțiile de cercetare având în  centru principii ale științei 
deschise. 

e) Dialog multipartit la nivel național, european și international 
o Statele membre trebuie să participe la dialogurile între părțile interesate (multipartite) 
privind tranziția către știința deschisă, dialoguri desfășurate la nivel național, european și 
internațional cu privire la fiecare dintre aspectele abordate. 

f) Coordonare structurată a statelor membre la nivelul UE și implementarea măsurilor de 
punere în aplicare a recomandării 

o Statele membre trebuie să dispună de un punct de referință național, ale cărui sarcini să 
fie: coordonarea măsurilor enumerate mai sus; îndeplinirea rolului de interlocutor al Comisiei 
cu privire la chestiuni legate de accesul la informațiile științifice și de conservarea acestora, 
în special o bună definire a principiilor și a standardelor comune, măsuri de punere în aplicare 
și modalități noi de diseminare și partajare a rezultatelor cercetării în Spațiul European al 
Cercetării. 

 
➢ DIRECTIVA (UE) 2019/790 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 aprilie 

2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală 

Transpusa de toate statele membre în   cu termen 7 iunie 2021. Cunoscuta pe scurt drept 

Copyright Directive, va avea un impact semnificativ asupra condițiilor de cercetare.  
Directiva are trei obiective principale:  
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1. adaptarea anumitor excepții-cheie ale dreptului de autor la mediul digital și la cel 

transfrontalier;  
2. îmbunătățirea practicilor de acordare a licențelor și lărgirea accesului la conținut;  

3. asigurarea unei piețe performante a dreptului de autor. 

Directiva actualizează, dar nu înlocuiește cele 11 directive care constituie împreună legislația UE 
în domeniul dreptului de autor. Printre acestea se numără: Directiva 2001/29/CE privind 

armonizarea dreptului de autor în societatea informațională și directivele privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva 2004/48/CE) și gestiunea colectivă a drepturilor 

de autor și a drepturilor conexe (Directiva 2014/26/UE). 

Pentru asigurarea unui acces mai larg la date, se definesc noi excepții de la dreptul de autor, 

directiva 2019/790  facilitând utilizarea materialelor protejate prin drept de autor în diferite 

scopuri, majoritatea legate de accesul la cunoștințe, introducând excepții obligatorii de la dreptul 

de autor pentru a încuraja extragerea textului și a datelor, utilizările digitale ale operelor în scopul 
ilustrării didactice și  conservarea patrimoniului cultural. 

Un aspect semnificativ este faptul ca publicațiile academice și științifice sunt excluse din 

domeniul de aplicare al articolului puternic criticat 11 - acum 15 (care oferă un drept exclusiv 
editorilor de presă atunci când publicațiile lor de presă sunt distribuite online) și  articolului 13 - 

acum 17 (noi reguli de licențiere care redau conținut online -partajarea furnizorilor de servicii 
responsabili de monitorizarea conținutului încărcat de utilizatori cu privire la o posibilă încălcare 

a drepturilor de autor). 

 
➢ Regulamentul general privind protecția datelor - General Data Protection Regulation 

(GDPR) 

Spre deosebire de o directiva a UE care trebuie adaptata și  transpusa în  legislatiile nationale 
dupa emitere/publicare pana la un termen maxim specificat, un regulament intra în  vigoare 
imediat după publicare în  toate tarile membre. Astfel GDPR a intrat în  vigoare în  Romania din 
25 mai 2018.  GDPR protejează persoanele fizice și  armonizează legislația privind 
confidențialitatea în toate statele membre ale UE. GDPR nu privește toate aspectele demersurilor 
științifice, deoarece este relevant numai atunci când oamenii de știință prelucrează date cu 
caracter personal în scopuri de cercetare.  
Regulamentul creează noi obligații pentru cercetătorii care trebuie să instituie garanții adecvate 
de confidențialitate și  de protecție a datelor personale. Conform articolului lui Gabe Maldoff 
„Cum modifică GDPR regulile de cercetare”, GDPR nu poate fi văzut ca o barieră în calea cercetării 
ci dimpotrivă, folosește o definiție foarte largă a cercetării și încurajează inovarea. 
GDPR creează numeroase scutiri pentru cercetători de a procesa și stoca date sensibile, de a 
transfera date cu caracter personal către țări terțe sau de a prelucra datele fără consimțământul 
unui subiect. 
În ceea ce privește datele deschise (Open Data), GDPR clarifică faptul că în  situatia în  care se iau 
măsuri pentru anonimizarea datelor cu caracter personal (adică a face imposibilă conectarea 
datelor cu caracter personal la o persoană identificabilă), cercetătorilor li se permite să publice 
seturi de date. Exista în  continuare dezbateri care se referă la interpretarea standardelor GDPR 
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și a tehnicilor ulterioare pentru anonimizarea datelor (anonimizare și pseudonimizare). 
Pe lângă legislația europeana prezentata anterior, este aplicabilă și  legislația românească atunci 
când intram în  domeniul open-science. Menționam în  continuare ca aplicabile  legi ca: 

➢ Legea nr. 8 / 1996 (republicată) privind dreptul de autor și drepturile conexe 

➢ Legea nr. 64/1991(republicată) privind brevetele de invenţie  

➢ Legea nr. 83 din 2014-06-24 privind invențiile de serviciu 

➢ Legea nr. 350 / 2007 privind modelele de utilitate 

➢ Legea nr. 16 / 1995 (republicată)privind protecția topografiilor produselor 

semiconductoare 

➢ Legea nr. 129/1992 (republicată) privind protecţia desenelor și modelelor 

➢ Legea nr. 84 / 1998 (republicată) privind mărcile și indicațiile geografice 

 
 Elaborarea unui ghid la nivel național privind regulile generale de implementarea a OS (pe 
lângă legislația generala) 
Acest ghid poate constitui baza pentru implementarea OS la nivel organizațional permițând 
fiecărei organizații sa elaboreze ghiduri conform nevoilor specifice (in funcție de domeniu, tip 
organizație, etc.). 
Aceasta măsura vine în  continuarea celei anterioare de înțelegere și  aplicare efectiva a legislației, 
propunând, după elaborarea unui ghid de aplicare a regulilor generale  de implementare OS la 
nivel național, plecând de la principiului subsidiarității (rezolvarea a câtor mai multe probleme la 
nivelurile de baza), elaborarea de ghiduri specifice la nivelurile regionale, pe domenii, pana la 
nivelul unităților de baza, universități, institute de cercetare, administrația locala, firme. 
 
 Încurajarea, prin masuri financiare inclusiv, a lucrului specific abordării open-science- 
Această măsură are în  centru viziunea conform căreia partenerii din mediul academic, din 
industrie, autoritățile publice și  grupurile de cetățeni sunt invitați să participe împreună la 
procesul de cercetare și  inovare, așteptându-se creșterea creativității și, în  final, încrederea în 
știință a grupurilor de cetățeni. 
20. Solutionarea provocarilor prezentate de utilizarea open-science pentru scopuri negative 
Fără reglementări atent legate de acces și  mai ales de utilizarea datelor și cunoștințelor deschise, 
sunt, din păcate, deschise și  căile către utilizarea lor în  scopuri antisociale, inclusiv la alimentarea 
terorismului internațional cu instrumente letale.  
21. Combaterea concurentei neloiale în  economie și  societate prin accesul ilicit la date și  
cunoștințe disponibile prin implementarea open-science 
Împreună cu dezvoltarea armonioasa a abordării open-science, este absolut necesară și  
cunoașterea, aplicarea și  îmbunătățirea cadrului legislativ care poate proteja open-science de 
aceste direcții, care pot fi distructive pentru economie și  societate. 
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Prezentam in continuare sumarul masurilor propuse pentru dezvoltarea stiintei deschise in 
Romania si care au fost prezentate si argumentate pe larg: 
 

Crearea și implementarea unei politici publice la nivel național pentru OS în  Romania 
 

Definirea unui cadru strategic național (strategia națională de CDI, strategii regionale, sectoriale, 
planurile de implementare) privind OS în  Romania 
 

Colaborare eficienta (aliniere) intre organismele de finanțare, instituțiile și alte organizații care 
elaborează politici și instrumente pentru implementarea open-science 
 

Asigurarea finanțării pentru dezvoltarea instrumentelor și infrastructurilor necesare implementării 
OS, inclusiv la nivel de organizații și pentru grupurile de cetățeni 
 

Promovarea și asigurarea accesului liber la publicatiile stiintifice rezultate din proiecte finantate cu 
fonduri publice 
 

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala în  contextul promovarii practicilor open science 
 

Dezvoltarea capacitatii operationale pentru arhivarea rezultatelor cercetarilor finantate din fonduri 
publice 
 

Dezvoltarea infrastructurii pentru acces liber 
 

Consolidarea continua a guvernantei Open Science, în  procesul de tranzitie spre open science 
 

Implicarea noilor utilizatori în  tranzitia catre Open Science (inclusiv Citizen Science) 
 

Identificarea solutiilor la problematica financiara (costurile asociate management-ului datelor de 
cercetare ce respecta criteriile FAIR și principiile „open data”) 
 

Configurarea accesului la finantarea infrastructurilor de cercetare – în  contextul activitatilor ce tin 
de tranzitia catre criteriile FAIR și cerintele dezvoltarii EOSC 
 

Identificarea masurilor de sustinere a initiativelor de arhivare pe termen lung a rezultatelor 
(publicatii și date) cercetarii stiintifice finantate din fonduri publice 
 

Organizarea de evenimente de informare și popularizare de bune practici privind aplicarea OS 

Adaptarea cu cerințele open-science a criteriilor de avansare în  cariera (cadre didactice și cercetători 
științifici) și pentru coordonatorii de proiecte; posibilități de recompensare și o structură a carierei 
mai clare pentru practica și rezultatele implementarii open-science 
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Popularizarea rezultatelor proiectelor, inițiativelor asociate open-science în  Romania 

Instruirea părților interesate (stakeholders), organizarea de evenimente de informare, pentru 
înțelegerea și aplicarea efectiva a legislației care se refera la pilonii de baza ai conceptului de open-
science (open-data, open-acces) 

Elaborarea unui ghid la nivel național privind regulile generale de implementarea a OS (pe lângă 
legislația generala) 

Încurajarea, prin masuri financiare inclusiv, a lucrului specific abordării open-science- 

Solutionarea provocarilor prezentate de utilizarea open-science pentru scopuri negative 
 

Combaterea concurentei neloiale în  economie și  societate prin accesul ilicit la date și  cunoștințe 
disponibile prin implementarea open-science 
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1.4. Identificarea indicatorilor de Stiință Deschisă pentru 
benchmarking cu inițiative din statele UE 

1.4.1. Entități implicate în fenomenul SD și procesul definirii indicatorilor 
acesteia 

Principalele entități implicate în fenomenul Științei Deschise (SD) sunt: 
 

➢ Cercetătorii. 
➢ Agențiile finanțatoare. 
➢ Universitățile și institutele de cercetare. 
➢ Bibliotecile. 
➢ Centrele de date. 
➢ Editurile. 
➢ ONG-urile. 
➢ Mediul de afaceri. 
➢ Cetățenii. 

 

Toți aceștia interacționează și influențează, determină și definesc indicatorii conceptului de SD. 

Una dintre definițiile complexe ale Științei Deschise este emisă de către Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (Organisation for Economic Co-operation and Development - 
OECD) ca fiind un ”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 atât creșterea transparenței și 
colaborării, cât și promovarea inovării”. 

Această definiție fiind destul de generală, în lipsa unor caracteristici speciale și diferențiale a dus 
la necesitatea stabilirii unor norme, a unor indicatori care să fie recunoscuți la scară largă. Acești 
indicatori reprezintă măsuri, sau măsurători care reflectă modificări ale parametrilor unui proces 
sau ale condiției supusă monitorizării. 

Din necesitatea de a înregistra și monitoriza indicatorii SD, în anul 2013a fost înființat un organism 
de monitorizare, Open Science Monitor (OSM), fiind un proiect inițiat de Comisia Europeană. 
Rolul OSM este acela de a furniza date și informații necesare pentru a îmbunătăți dezvoltarea SD, 
prin faptul că centralizează rezultatele evoluției, ale influențelor și ale impactului său, rezultate 
obținute pe baza multitudinii studiilor de caz și a indicatorilor evaluați. Acest demers prezintă 
provocări semnificative, deoarece SD este un fenomen multidimensional și în continuă 
schimbare. 

OSM a stabilit că, pentru a fi considerat viabil, un indicator/un set de indicatori ai științei deschise 
trebuie să treacă prin toți pașii procesului de selecție prezentat în Figura 4, pentru ca, în final să 
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fie încadrat în lista indicatorilor.  

 

 
Figura 4. Procesul de selecție a indicatorilor. 

 

Datorită caracterului multidimensional și a rapidității cu care se modifică SD, o mare varietate de 
indicatori au fost acceptați ca fiind majoritari și utilizați în analiza OSM-ului. Această selecție se 
face bazat pe sursa și pe disponibilitatea informațiilor, și anume: 
 

➢ bibliometrii- acces deschis la indicatorii publicațiilor și parțial pentru date deschise și 
altmetrici; 

➢ depozite online - depozite dedicate unei game largi de acoperire a tendințelor, cum sunt 
politicile finanțatorilor și a revistelor, API-urilor (Application Programing Interface)și open 
hardware; 

➢ sondaje - de preferabil pe mai mulți ani, efectuate de cercetători și care oferă informații 
asupra utilizării și direcțiilor SD; 

➢ analiza de moment - referitoare la articole sau rapoarte cum sunt recenziile revistelor din 
domeniul de Date Deschise și Cod Deschis; 

➢ date de la servicii specifice - servicii de SD care oferă informații despre incluziunea lor. 

1.4.2. Indicatorii Științei Deschise 

Cum la un moment dat s-a vorbit de un număr de 137 de indicatori, pentru o mai bună 
recunoaștere a lor s-au stabilit mai multe seturi sau categorii de indicator în care aceștia să fie 
încadrați, cu recunoaștere la scară largă pe mai multe domenii de interes (energie, biomedical, 
securitate, tehnologica informației etc.). Aceștia ar fi: 
 

1.4.2.1. Indicatori de Acces Deschis (AD) – adică de Publicații Deschise (PD) 
 

Număr de platforme /depozite de publicații; Ponderea documentelor care citează resurse 
de AD; Ponderea documentelor disponibile în format AD; Număr de finanțatori cu politici 
privind AD; Număr de articole în AD importante (de exemplu, cu un număr de citare de 
peste 200 sau cu un scor altmetric înalt); Mandate ale finanțatorilor cu politici de 
publicare în AD (inclusiv date deschise), precum şi pre-tipărite (pre-printuri)recunoscute; 
Factor de impact agregat sau număr de citări ale documentelor disponibile în AD; Noi 
măsurări ale impactului, în afară de citări; Ponderea subvențiilor cu finanțare alocată AD; 
Costul mediu per articol; Calitatea publicațiilor în AD; Numărul/ ponderea lucrărilor puse 
la dispoziție în cadrul fiecărei abordări majore de AD; Numărul / ponderea articolelor în 

Potentiali 

indicatori 

Gruparea 

indicatorilor

pe domenii 

Testarea 

indicatorilor 

Redefinirea 

setului de 

indicatori 

Setul de 

indicatori 

propusi 
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AD în instrumentele acreditate de prezervare digitală; Ponderea finanțatorilor care 
finanțează sistematic accesul deschis la publicații; Ponderea finanțatorilor care finanțează 
în mod sistematic AD la date; Ponderea publicațiilor din fiecare an care sunt în AD (%); 
Ponderea publicațiilor puse la dispoziție de reviste cu AD (%); Politici ale revistelor privind 
AD; Politici ale finanțatorilor privind AD; Atitudini ale cercetătorilor față de AD. 

 

1.4.2.2. Indicatori de Date Deschise (DD) 
 

Ponderea documentelor care publică datele în acces deschis; Citări ale seturilor de date; 
Numărul de finanțatori cu politici privind datele; Număr de studii care reutilizează datele 
existente; Număr de platforme de partajare a datelor; Numărul de platforme cu date 
deschise de laborator și de partajare a fluxurilor de lucru; Ponderea organizațiilor care 
desfășoară activități de cercetare ce pun la dispoziție date științifice online, gratuite 
(finanțate din fonduri publice); Număr de seturi de date puse la dispoziție prin publicațiile 
oficiale; Citări ale seturilor de date din publicațiile oficiale (de exemplu, Indexul de citare 
al datelor de către WoS); Număr de lucrări pre-tipărite (pre-printuri); Date care au DOI 
(%); Creșterea în % a rezultatelor cercetării care utilizează seturi de date în laboratoare / 
grupuri de cercetare care NU sunt inițiatori ai setului de date de cercetare pe primul loc 
(indică capacitatea de refolosire și viteza cu care se produce acest lucru); Număr de 
articole care reutilizează și citează date deschise; Reproductibilitatea cercetării; Calitatea 
serviciilor de conservare și reutilizare a datelor; Politici funcționale privind schimbul de 
date; Număr de depozite de date de cercetare; Depozite de date de cercetare 
exemplificatoare (studii de caz); Atitudini ale cercetătorilor față de schimbul de date 
(surse multiple); Număr de vizualizări ale datelor de cercetare sau ale software-urilor 
deschise; Număr de descărcări de date de cercetare sau de software-uri deschise. 

 

1.4.2.3. Indicatori de Comunicare deschisă în domeniul științific 
 

Număr de platforme / depozite; Număr de mențiuni privind rezultatele cercetării per 
platformă; Număr de rezultate de cercetare publicate pe servere, pre-tipărite, sau pe alte 
platforme înainte sau în locul revistelor tradiționale; Număr de rețele active de cercetare; 
Număr de platforme de partajare a conținutului și de servicii cloud; Măsurări ale volumului 
traficului de comunicare legate de depozitele de date deschise; Număr de recenzii (peer 
review) sau de comentarii post-publicare; Număr de lucrări care indică discuții anterioare 
și/sau în curs (sau procesarea datelor etc.) care conțineau deja materiale de cercetare 
originale, care au condus ulterior la publicarea lucrării; Număr de societăți științifice, 
biblioteci academice etc. care ajută la menținerea şi moderarea platformelor adecvate; 
Măsurări ale timpului dintre trimiterea unui articol / fragment / set de date într-un depozit 
/ platformă științifică deschisă și vizibilitatea acestora; Număr de comentarii pe articol; 
Schimb activ de informații în cadrul rețelelor (de exemplu, numărul și dimensiunea 
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rețelelor, hub-ul între diferite rețele); Nivel de angajament pe o platformă (de exemplu, 
utilizatori unici); Măsurare a nivelului de deschidere a evaluării recenzie; Număr de reviste 
care utilizează formulare deschise sau alte forme de recenzie transparentă; Număr de 
cercetători activi care utilizează aceste servicii pentru a comunica și a colabora; Ponderea 
rezultatelor cercetărilor reutilizate în resursele educaționale deschise; Citări ale 
brevetelor; Platforme alternative de publicare – Articole publicate înainte de evaluarea 
recenzie; Pre-tipăriri (indicator agregat) – Număr de preprinturi; Utilizarea platformelor 
altmetrice; Număr de like-uri, distribuiri și urmăritori per lucrare; Număr de accesări ale 
publicațiilor; Număr de descărcări ale publicațiilor. 

 

1.4.2.4. Indicatori de Recenzii Deschise, Stimulente și Recompense 
 

Număr de reviste cu recenzii deschise; Număr de platforme pentru adnotarea deschisă a 
datelor, corpusurilor, literaturii; Număr de platforme pentru distribuirea referințelor; 
Procentajul recenzenților care își dezvăluie identitatea autorilor pe care îi evaluează sau 
folosesc Publons pentru a urmări activitățile lor de peer review; Ponderea revistelor cu 
niveluri de evaluare deschisă; Proporția rezultatelor cercetării care sunt recenzii într-un 
proces de evaluare deschisă; Proporția finanțatorilor care stimulează utilizarea metricilor 
de cercetare prin solicitarea acestora în cererile de finanțare; Proporția absolvenților 
școlilor dintr-o universitate care oferă cursuri de formare acreditate privind știința 
deschisă; Proporția absolvenților unei universități care au urmat cursuri acreditate privind 
știința deschisă; Criterii de promovare care ponderează știința deschisă; Politici ale 
revistelor privind evaluarea reciprocă deschisă; Evaluarea reciprocă deschisă – 
Procentajul evaluărilor reciproce publicate; Procentajul publicațiilor care utilizează 
evaluarea reciprocă deschisă. 

 

1.4.2.5. Indicatori de tipul Știința cu Cetățenii 
 

Număr de platforme / depozite științifice pentru cetățeni; Număr de proiecte finanțate 
prin aportul cetățenilor (crowdfounded); Număr de publicații cu non-cercetători în 
calitate de co-autor; Statistici despre percepțiile publice ale științei; Număr de platforme 
de partajare a datelor, cota de finanțare; Număr de bloguri științifice; Interacțiuni pe 
bloguri, micro-bloguri și wiki-uri pentru cercetare; Referințe ale articolului la bloguri; 
Utilizarea social-media; Dimensiunea comunității științei cetățenilor; Suma de finanțare 
ridicată prin crowd-funding; Proporția proiectelor realizate în colaborare cu cetățenii; 
Număr de proiecte de știință cetățenească monitorizate prin intermediul traficului din 
social-media; Număr de proiecte inițiate de non-experți și organizații similare; Suma 
totală pe țară pe care finanțatorul de cercetare le furnizează pentru proiectele de știință 
a cetățeanului; Numărul sau proporția cetățenilor care participă la proiectele de știință a 
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cetățeanului; Numărul sau proporția cercetătorilor care colaborează cu cetățenii; Gradul 
și variația tipurilor de participare; Angajarea participanților la studio (cercetare medicală 
/ translațională) – participarea organizației pacientului, consiliile participanților, 
mecanismele de feedback; Număr de studii care răspund așteptărilor cetățenilor pe baza 
dovezilor sau pe baza consultării cetățenilor; Indicarea (social-media) metricilor 
alternative ale utilizării non-academice și a citărilor lucrărilor academice (de exemplu, 
citarea unei lucrări academice în documentele de politici); Mențiuni privind rezultatele 
cercetărilor în mass-media interogate / discutate de societate; Numărul / procentajul 
proiectelor care implică o componentă a științei cetățeanului; Nivelul de participare a 
persoanelor în experimente și cercetări; Timpul necesar recrutării persoanelor în 
experimente și cercetări; Menționarea cercetării în „locurile publice” (mass-media); 
Măsura diversității oamenilor în cadrul științei; Număr de vizionări ale postărilor, 
blogurilor; Număr de comentarii din postări, bloguri; Număr de aprecieri, de distribuiri și 
de urmăritori ai postărilor, blogurilor. 

 

1.4.2.6. Indicatori de Cercetare și Publicații Colaborative 
 

Număr de lucrări autorizate de consorții mari; Număr de inițiative de cercetare 
colaborativă; Număr de apeluri de finanțare care necesită colaborare; Proporția 
publicațiilor științifice care au co-autori din mai multe țări; Număr de participanți la 
inițiativele de cercetare colaborativă; Utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru 
colaborare; Număr de proiecte și lucrări interdisciplinare de cercetare; Număr de 
publicații scrise de mai multe instituții și care generează date deschise; Număr de lucrări 
care au permis utilizarea de platforme de colaborare publice sau semi-publice – de 
exemplu GitHub, Wikiversity – în pregătirea lucrării finale; Număr de societăți științifice, 
biblioteci academice etc. care ajută la menținerea și moderarea platformelor adecvate; 
Proporția de finanțare alocată proiectelor colaborative; Statistici despre percepțiile 
omului de știință și experiența colaborării; Număr de propuneri care necesită colaborare 
între discipline și grupuri; Număr de consorții trans-disciplinare; Proporția consorțiilor 
transnaționale; Număr de publicații cu autori din sectorul public și privat. 

 

1.4.2.7. Alți Indicatori 
 

Număr de descărcări de cod de la SourceForge; Număr de cod deschis nou pe SourceForge; 
Număr de instrumente neduplicate și reproductibile; Număr de lucrări, proiecte, produse 
care au fost activate prin instrumente; Proporția / cantitatea de subvenții și finanțare 
pentru a crea Open common; Instrumente de cercetare open source; Proporția lucrărilor 
de cercetare care pot fi reproduse; Număr de lucrări în care codul este disponibil dintr-un 
depozit; Măsurarea diferitor „tipuri de profesii” în cadrul științei; Număr relativ de afișări 
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generate de rezultatele obținute în cercetare; Proporția / cantitatea de subvenții și 
finanțare pentru a crea instrumente comune de acces deschis / open source. 

 
Indicatorii SD au fost, împărțiți convențional în trei mari categorii sau clase principale, prezentate 
în Tabelul 5. Această categorisire a fost făcută pe baza studiului realizat de OSM14. 

Tabelul 5. Clasificarea indicatorilor principali ai SD. 

Categorie / Clasă de Indicatori Direcție 

Accesul Deschis (AD) / Open Acces 

Depozite AD 

Indicatori bibliometrici - green și gold 

Politici de AD (finanțatori și jurnale) 

Datele științifice Deschise (DD) / Open 

Research Data 

Depozite DD 

Politici de DD (finanțatori și jurnale) 

Atitudinea cercetătorilor asupra DD 

Unelte Deschise (UD) / Open Tools 

Cod deschis 

Hardware deschis 

Știința cu cetățenii 

 
Prima categorie, Acces Deschis (Open Acces), oferă acces la rezultatele de cercetare prezentate 
în publicații de cercetare finanțate din fonduri publice. 

A doua categorie, Date Deschise (Open Data)se referă la datele științifice obținute în cercetare și 
pentru care este permisă reutilizarea lor, prin adoptarea principiilor următoare: datele să fie ușor 
de găsit, accesibile, operabile și să poată fi reutilizate (FAIR – Findable, Accesible, Interoperable, 
Reusable). 

A treia categorie, Unelte Deschise (Open Tools) este un concept-umbrelă ce integrează diferite 
unelte și forme de colaborare deschisă care nu pot fi integrate în primele două categorii. Această 
ultimă categorie (Open Tools) include și deschiderea, intensificarea și internaționalizarea 
colaborării științifice prin adoptarea și dezvoltarea de tehnologii care sprijină Știința Deschisă 
(open source, e-infrastructure, science 2.0) și care facilitează deschiderea către societate15. 

Studiile indicatorilor au fost realizate pe domeniile de cercetare principale și au în vedere 
identificarea diferențelor în adoptarea și integrarea SD pe fiecare dintre acestea. De asemenea, 
monitorizarea s-a realizat pe toate statele membre ale UE, precum și a partenerilor din rețeaua 
ERA. Monitorizarea indicatorilor se face în funcție de partenerii interesați (stake-holders) și bazat 
pe răspunsul și reacția lor. Totodată, SD servește interesele acestor grupuri. 

 

 
14 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-
science/open-science-monitor_en 
15 Open science – tendinte actuale, Eveniment național de diseminare al proiectului NI4OS, Alina Irimia, 27.10.2020, 
Bucuresti. 
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1.5. Comparatie (benchmarking) cu statele UE in ceea ce priveste 
initiativele de open-science 

În continuare, se va prezenta analiza comparativă a implementării conceptului de Știință Deschisă 
la nivel internațional (în principal european, plus, acolo unde este cazul, și situația României), 
considerând ca și criterii de comparație zonele de interes acoperite în politicile naționale16 (vezi 
subcapitolul 1.1.2), cât și indicatorii principali ai SD (vezi subcapitolul 1.4.2). 

1.5.1. Analiză comparativă la nivel de zone de interes acoperite în 
politicile naționale 

În privința Definirii scopului politicilor de SD, majoritatea politicilor naționale studiate abordează 
atât accesul deschis la publicații, cât și la datele de cercetare într-o singură politică (cazul Cehiei, 
Ciprului, Olandei, Irlandei, Finlandei și Serbiei). Există alte situații în care politicile naționale 
privesc exclusiv accesul și partajarea datelor de cercetare (cazul Norvegiei și al Regatului Unit al 
Marii Britanii). Alte politici au domenii mai largi, care, în afară de accesul deschis la publicații și 
date științifice abordează dezvoltarea și conservarea software-ului (cazul Franței și Slovaciei). 
Apoi, alte abordări indică și modul de acces și exploatare infrastructurii de cercetare în ansamblu, 
concentrându-se în mod particular pe gestionarea datelor, a identității celor care le accesează, 
publicarea electronică, învățare electronică, cloud etc. (cazul Elveției și Irlandei). 

În privința Definirii datelor științifice, nouă din cincisprezece state europene definesc datele 
obținute în cercetare. Două dintre aceste definiții, cea cipriotă și franceză, au fost deja indicate 
în subcapitolul 0 ca și definiții de referință. Este important ca factorii de decizie să definească ce 
tipuri de rezultate sunt acoperite de termenul de date științifice și care dintre acestea se 
așteaptă, sau se recomandă, a fi puse la dispoziție. În cazul Finlandei se specifică și resursele 
fizice, care pot fi foarte utile pentru a oferi claritate suplimentară. Totodată, în modelul finlandez 
se vorbește în detaliu și despre trei tipuri de date de cercetare: cumulative, permanente și publice 
(definite în subcapitolul 0), care sunt utile pentru a arăta gama de date care ar trebui luate în 
considerare în diferite etape ale ciclului de viață al rezultatelor științifice. 

În privința Obligativității deschiderii publicațiilor sau datelor obținute în cercetare, în 
majoritatea politicilor naționale studiate nu s-au găsit imperative privind deschiderea datele de 
cercetare, ci mai degrabă se sugerează sau se recomandă această practică. Doar două dintre 
statele europene (Norvegia și Slovenia) obligă la această oră la deschiderea datelor obținute în 
cercetare. Și în Franța se discută despre introducerea obligativității publicării datelor, dar la 
această oră se recomandă partajarea datelor, oferind mai multe cadre, strategii și principii pentru 
lucrul cu datele de cercetare. 

În privința Excepțiilor privind deschiderea publicațiilor și datelor, majoritatea politicilor 
naționale permit excepții de la partajarea datelor, în cazul în care datele se referă la securitatea 
națională, sau când există probleme legate de confidențialitate, drepturi de proprietate 

 
16 ***, An Analysis of Open Science Policies in Europe (v6), August 2020 (SPARC Europe). 
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intelectuală și secrete comerciale. Nouă din statele europene cu legislație în domeniul SD permit 
excepții de la deschiderea datelor științifice, iar restul dau indicații pe acest subiect. Câteva 
politici oferă informații suplimentare, oferind o mai mare claritate asupra așteptărilor privind 
deschiderea datelor. 
De exemplu, textul politicii slovene privind excepțiile de la partajarea datelor este succint și 
afirmă că dacă datele nu pot fi făcute disponibile, meta-datele asociate ar trebui să fie disponibile, 
clarificând ce date sunt disponibile și unde. 

În cazul marii britanii, există o specificație detaliată privind excepțiile de la partajarea datelor, dar 
orice restricții trebuie să fie justificabile și justificate. Mai exact, se solicită instituirea unor 
aranjamente de guvernanță pentru protecția datelor cu caracter personal pentru a proteja 
confidențialitatea și clarifică faptul că accesul la date ar trebui să fie proporțional cu nivelul de 
risc asociat cu deținerea de date, să se ia în considerare cerințele legale, de reglementare și etice. 
Tot în cazul legislației de SD britanice se condițiile partajării datelor de cercetare care ar putea 
intra în conflict cu interesele companiilor sau ale furnizorilor de date terți care colaborează cu 
instituțiile de cercetare și universități. Astfel, se indică necesitatea asumării unor protocoale care 
să asigurare faptul că există un echilibru adecvat între deschidere și stimulentele comerciale, 
astfel încât să se promoveze inovația și colaborările dintre mediul academic și industrie. În plus, 
se afirmă că un motiv valid pentru restricționarea accesului la date intră în joc atunci când 
costurile de conservare sau furnizare a datelor sunt disproporționat de mari. 

Politica norvegiană prevede că anumite date - deși închise din motive legitime la un moment dat 
- pot fi puse la dispoziție într-un moment ulterior. De asemenea, se precizează că anumite date 
închise pot fi disponibile pentru anumiți utilizatori, cu condiția să îndeplinească criteriile de acces 
clar stabilite. Această abordare demonstrează că accesul închis poate fi temporar și că ar trebui 
luate în considerare opțiunile de acces controlat acolo unde accesul deschis nu este fezabil. 

În privința Reutilizării datelor științifice, acestea sunt indicate în mod uzual ca date FAIR 
(Findable, Accesible, Interoperable, Reusable, însemnând că vorbim de date ușor de găsit, 
accesibile, interoperabile și reutilizabile). Indicarea caracteristicii FAIR, în politicile naționale, a 
datelor obținute în cercetare este relativ recentă, astfel că până la această oră doar șase țări 
menționează acest termen în politicile lor naționale (Olanda, Franța, Marea Britanie, Finlanda, 
Spania și Irlanda). În cazul Slovaciei nu apare explicit acest termen, însă se specifică faptul că 
datele trebuie să fie accesibile, ușor de înțeles și să poată fi prelucrate cu alte date, fără 
constrângeri tehnice sau de licențiere. Așadar, este recomandabil ca în politicile naționale să se 
facă referire la componenta FAIR a datelor obținute în cercetare.  

Reutilizare datelor are mai multe beneficii: determină economisire de timp, adică eficiență, în 
utilizarea lor de către parteneri sau terțe persoane, crește potențialul de colaborare, crește 
rentabilitatea investițiilor pentru activități de cercetare, crește impactul finanțării cercetării și 
accelerează ritmul descoperirii. 

Politicile care promovează reutilizarea datelor de cercetare indică necesitatea găsirii de 
mecanisme de monitorizare a reutilizării datelor obținute în cercetare (cazul Slovaciei) sau se 
referă la importanța descrierii eficiente a datelor și a schimbului de informații cu privire la modul 
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în care acestea pot fi refolosite (cazul Norvegiei). 

În privința Planului de management al datelor, s-a remarcat faptul că doar patru dintre politicile 
naționale indică obligativitatea întocmirii unui plan de management a datelor (PMD), cum este 
cazul Franței, Sloveniei, Irlandei și Norvegiei. Alte șase state recomandă existența unui astfel de 
plan, dar fără obligativitate existenței acestuia. S-a remarcat și faptul că unele state recomandă 
redactarea unui PMD încă din faza de depunere a proiectului (Slovacia și Marea Britanie), iar 
altele numai după ce proiectul a fost declarat câștigător (Norvegia). Solicitarea DMP poate fi 
considerată o bună practică, deoarece dezvoltarea de PMD la începutul noilor cercetări și 
actualizarea lor pe durata de viață a proiectului ajută la atenuarea riscurilor și depășirea 
provocărilor care apar. 

În privința Citării datelor, trebuie reamintit că datele sunt un rezultat valoros al procesului de 
cercetare. Pentru a acorda creditul necesar datelor științifice, ca rezultate legitime ale cercetării, 
este vitală recunoașterea lor formală de către toate entitățile interesate (state, organisme de 
finanțare, organizații de cercetare, editori), într-un cadru standardizat. Standardele pentru 
citarea datelor sunt necesare pentru a se asigura că citările pot fi agregate cu ușurință, întrucât 
o colecție mai variată de rezultate ale cercetării este considerată demnă de evaluare ca parte a 
procesului de valorizare a cercetării. 

Patru politici naționale (cazul Marii Britanii, Norvegiei, Irlandei și Elveției) includ o așteptare cu 
privire la citarea datelor obținute în cercetare. În cazul Marii Britanii, în privința citării datelor 
științifice se subliniază importanța citării datelor și recunoașterea meritelor celor care le-au 
obținut, fără să se ofere detalii cu privire la modul în care ar trebui să se facă acest lucru. Având 
în vedere practica citărilor în general, se poate considera că pentru o citare standardizată se pot 
indica identificatorii persistenți pentru cercetători, publicații (cum ar fi ORCID și respectiv DOI), 
și rezultate (cum ar fi DataCite). 

În privința Declarației privind disponibilitatea datelor, niciuna dintre politicile naționale nu 
obligă, în prezent, la declararea disponibilității datelor publicate, obținute în cercetare. Probabil 
că indicarea unei legături clare între publicație și datele subiacente este crucială pentru a sprijini 
reproductibilitatea și reutilizarea rezultatelor științifice. Solicitarea declarațiilor de disponibilitate 
a datelor îi poate stimula pe cercetători să ofere informații corecte și concrete cu privire la locul 
și în ce condiții pot fi accesate datele. Considerăm că politicile naționale ar trebui să ia în 
considerare includerea declarațiilor de disponibilitate a datelor în publicațiile științifice, ca parte 
a bunei practici de cercetare. 

În privința Drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și licențiere, nouă state europene indică 
în politicile naționale problema acestor drepturi (Ciprul, Franța, Cehia, Slovacia, Slovenia, Elveția, 
Serbia, Olanda și Marii Britanii). Țările care adresează problema drepturilor de proprietate 
intelectuală abordează în general acest subiect atunci când descriu condițiile în care datele ar 
trebui sau nu să fie puse la dispoziția publicului larg. Slovenia face un pas mai departe, subliniind 
importanța respectării DPI, utilizând conceptul de licențiere care definește nivelul de deschidere 
și utilizare a rezultatelor cercetării. 
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Mai multe politici abordează provocările legale ce privesc punerea la dispoziție a datelor pentru 
reutilizare în contextul DPI și necesitatea de a acționa mai mult în acest domeniu. Pentru a ajuta 
la punerea în aplicare a unor strategii eficiente de reutilizare a datelor sunt necesare mai multe 
analize și indicarea unor abordări comune, așa cum se specifică în politicile Elveției și Olandei. 
Politica olandeză subliniază necesitatea mai multor studii privind DPI a datelor obținute în 
cercetare, pentru entitățile publice și private, și sugerează necesitatea existenței unui cod de 
conduită, a unor principii sau a unor criterii de renunțare mai stricte atât pentru comunitățile de 
afaceri, cât și pentru cele de cercetare. Sunt clar necesare mai multe dezbateri pe această temă, 
pentru a permite cu adevărat reutilizarea mai cuprinzătoare a datelor de cercetare. 

Cinci politici naționale se referă la un anumit tip de licență pentru rezultate, inclusiv licența 
comună. La acest nivel se specifică necesitatea oferirii de sprijin adecvat cercetătorilor care 
revendică anumite date de cercetare pentru a putea stabili când o licență este relevantă pentru 
rezultatele lor, cum să aleagă cea mai bună licență pentru nevoile lor și cum să asocieze licențele 
cu rezultatele lor. 

În privința Costurilor implicate în fenomenul SD, este esențial ca politicile naționale să abordeze 
problema costurilor eligibile legate de managementul datelor cercetării (MDC), deoarece 
punerea în aplicare a politicii va depinde de resursele disponibile pentru ca datele să fie FAIR sau 
accesibile, într-o măsură mai mică sau mai mare. Cu toate acestea, aspectul costurilor este 
adesea atribuit finanțatorului național de cercetare, mai degrabă decât specificat într-o politică, 
plan sau strategie națională. Trei politici naționale menționează, implicit sau explicit, necesitatea 
justificării costurilor de MDC și transformarea datelor în date de tip FAIR (cazul Franței, Sloveniei 
și Marii Britanii). 

1.5.2. Analiză comparativă privind Accesul Deschis, sau accesul la 
publicații științifice deschise 

Există o varietate de definiții ale Accesului Deschis (AD). Mai multe documente-cheie, referitoare 
la acest subiect (Declarațiile de la Budapesta17, Berlin18 și Bethesda19 spre exemplu) conțin 
definiții similare în esență. Cu alte cuvinte, toate afirma că accesul deschis este un acces gratuit 
pentru toți utilizatorii, caracterizat prin eliminarea barierelor de acces la informația științifică. 

Ca o definiție, se poate spune că Accesul Deschis este accesul online, gratuit la conținutul 
științific, cu restricții limitate privind drepturile de autor și de licențiere.  

Astfel, oricare ar fi canalul de publicare (publicație periodică științifică, infrastructură digitală, 
canale multimedia sau alte metode noi și experimentale ale comunicării științifice), accesul 
deschis la publicații care rezultă din cercetarea finanțată din fonduri publice trebuie să fie asigurat 
cât de rapid posibil, preferabil la momentul publicării, dar, în orice caz, nu mai târziu de șase luni 

 
17 http://www.acces-deschis.ro/component/tags/tag/declara%C8%9Bia-de-la-budapesta. 
18 http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/Declaratia_de_la_Berlin.pdf. 
19 https://www.kosson.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=234%253Adeclaratia-privind-
publicarea-cu-acces-deschis-de-la-bethesda&catid=50%253Adespreapromovare&Itemid=49&lang=ro. 
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după data publicării (nu mai târziu de douăsprezece luni pentru științe sociale și discipline 
umaniste). 

Dintre cele trei categorii de indicatori ai SD, prima categorie, accesul deschis (sau acces liber), are 
două direcții și anume, indicatori care se referă la date bibliometrice, precum și indicatori privind 
politicile finanțatorilor și ale revistelor.  

Indicatorii bibliometrici sunt divizați, la rândul lor în alte 4 categorii (primele două categorii fiind 
mai importante): Gold (Aur), Green (Verde), Hybrid (Hibrid)și Bronze (Bronz).20 

În prima categorie, cea de aur, sunt dezvoltate modele alternative de publicare a lucrărilor 
științifice, a revistelor științifice, a materialelor conferințelor. Aici sunt incluse revistele 
electronice științifice cu acces deschis. Aceste reviste publică doar materialele aprobate deja 
pentru publicare.  

A doua categorie, cea verde, se bazează pe auto-arhivare. Ea prevede plasarea publicațiilor 
electronice în arhivele electronice deschise, susținute de instituțiile de cercetare, învățământ și 
cultură. Aceste arhive sunt numite arhive ale publicațiilor electronice sau depozite (în engleză 
repositories) digitale. 

În Figura 5 este prezentat procentul de publicații de tip AD din totalul publicațiilor științifice la 
nivel UE (2019), precum și procentul pe diferite culori ale Accesului Deschis (AD).  

 

 
Figura 5. Procentul publicațiilor totale și cele de tipul AD. 

 
In anul 2019,România se aflape locul 17 în clasamentul european, cu un procent total de 40.4% 
(20.911) publicații în regim AD, din care, 15.9% (7.975) publicații de aur, 23.6% (11.850) 
publicații verzi, 7.1% (3.540) publicații hibride, 8% (3.998) publicații bronz iar restul fiind 
publicații în regim de acces închis. 

 
20 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-
science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

G
er

m
an

ia

Fr
an

ta

It
al

ia

Sp
an

ia

Ta
ri

le
 d

e 
Jo

s

Su
e

d
ia

P
o

lo
n

ia

B
e

lg
ia

D
an

em
ar

ca

A
u

st
ri

a

P
o

rt
u

ga
lia

Fi
n

la
n

d
a

R
e

p
u

b
lic

a 
C

eh
a

G
re

ci
a

Ir
la

n
d

a

U
n

ga
ri

a

R
o

m
an

ia

C
ro

at
ia

Sl
o

va
ci

a

Sl
o

ve
n

ia

B
u

lg
ar

ia

Li
tu

an
ia

Es
to

n
ia

C
ip

ru
s

Lu
xe

m
b

u
rg

Le
to

n
ia

M
al

ta
Aur AD

Verde AD

Hibrid AD

Bronz AD

Fara AD



 

 

87 
 

 

Alți indicatori se referă la componente metrice ale ADși anume la legătura cu social-media. Acești 
indicatori metrici sunt determinați în funcție de numărul aparițiilor în diferite medii online cum 
sunt rețelele sociale, bloguri, știri etc (PlumX) sau la numărul accesărilor publicațiilor (Mendelay). 

Indicatorii referitori la politicile de publicare ale revistelor și a finanțatorilor, se bazează pe tipul 
de mandat al fiecărei entități.21 
Pe domeniul finanțatorilor, indicatorii sunt divizați pe politici de arhivare și politici de publicare. 
In figurile următoare sunt prezentate, la nivel național, informații statistice privind numărul de 
finanțatori cu politici de AD pentru arhivare (Figura 6) și publicare (Figura 7).22 
 

 
Figura 6. Politici de arhivare – finanțatori. 

 

 
Figura 7. Politici de publicare – finanțatori. 

 
În cazul jurnalelor, politicile de publicare sunt cuantificate în indicatori privind publicarea 
lucrărilor științifice în diferite stadii ale acestora. În figura Figura 8 sunt reprezentate, la nivel 
național, politicile de arhivare în ceea ce privește AD.23 
 

 
21 https://f1000research.com/about/policies. 
22 https://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html. 
23 https://v2.sherpa.ac.uk/view/romeo_visualisations/1.html. 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

Cerinte

Sugestii

Fara cerinte

0

2

4

6

8

Cerinte

Sugestii

Fara cerinte



 

 

88 
 

 

 
Figura 8. Politici de arhivare ale jurnalelor implicate în AD. 

 

1.5.3. Analiză comparativă privind Datele Deschise 

Ca o definiție a acestei categorii, putem spune că ea reprezintă un tip de date deschise axate pe 
publicarea observațiilor și a rezultatelor activităților științifice, disponibile oricui pentru analiză și 
reutilizare. 

Clasificarea datelor științifice are in vedere faptul ca acestea pot fi generate în diferite scopuri și 
prin diferite procese. De asemenea, acestea pot fi împărțite în diferite categorii, fiecare 
necesitând un alt tip de plan de gestionare a datelor: 

1) Date ale observațiilor - date înregistrate în timp real.  
2) Date experimentale - date care provin de la echipamentele de laborator, adesea 

reproduse, dar care pot fi costisitoare.  
3) Date de simulare -  date pe care le generează modelele de testare.  
4) Date derivate sau compilate  - date reproductibile, dar costisitoare (baze de date 

compilate, modele 3D). 
5) Date de referință sau canonice - date sau colecții de seturi de date mai mici (avizate), 

cel mai probabil publicate și ajustate.  

În această categorie, principalii indicatori se referă la numărul depozitelor disponibile ce conțin 
date deschise, politicile finanțatorilor și ale jurnalelor științifice și la atitudinea cercetătorilor 
referitoare la deschiderea spre a partaja datele și interpretările lor.  

În ceea ce privește depozitele de date, așa cum se poate observa în Figura 9, sunt apreciate 
depozitele cu acces deschis (94%), în detrimentul celor ce prezintă diferite restricții sau sunt 
închise, sau cu embargo. Totodată, depozitele, pentru a putea fi accesate, ar trebui să fie într-o 
limbă de circulație internațională, de aceea, cum se poate observa în Figura 10, majoritatea sunt 
în limba engleză.24 

 

 
24https://www.re3data.org/metrics/dataAccess. 
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Figura 9. Numărul depozitelor de date pe categorie de acces: deschis, restricționat, cu embargo și închis. 

 

 
Figura 10. Număr depozite de date pe limba de publicare. 

 

Majoritatea depozitelor se află în SUA (a se vedea Figura 11), un procent de 39% (1048 depozite), 
înregistrate la finele anului 2019. La nivel european, Germania deține topul listei cu un procent 
de 14%, adică deținând 381 de depozite. Din păcate, România încă are de lucrat în acest domeniu, 
din ceea ce reiese din topul realizat de cei de la Re3data.org. 

 

 
Figura 11. Numărul depozitelor naționale de date, în diverse țări din Europa, precum și în SUA și China.25 

 

 
25 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-
science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en. 
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Ca și politici de SD, indicatorii se referă la publicații și finanțatori. La nivel național în statele UE, 
finanțatorii sunt divizați în funcție de numărul de politici de tip DD (Figura 12). În ceea ce privește 
numărul jurnalelor de specialitate, cu politici pentru date deschise, acestea sunt divizate in 
funcție de disponibilitatea și politica fiecărui stat (Figura 13). 

 

 
Figura 12. Politici pentru bazele de date științifice deschise. 

 

 
Figura 13. Numărul jurnalelor în funcție de politicile de publicare SD. 

 
O alta categorie a datelor deschise, se referă și la disponibilitatea și la deschiderea cercetătorilor 
spre a partaja datele și interpretările lor. 

Din Figura 14 se poate observa că un procent de 83% dintre cercetători sunt dispuși să 
împărtășească informația (datele științifice) doar cu colegii lor. Apoi, 36% dintre ei doresc să fie 
deschiși doar cu persoanele pe care le cunosc personal, chiar dacă aceștia nu lucrează în același 
proiect cu ei. Acest fapt, ne arată că în privința deschiderii cercetătorilor în a-și disemina 
rezultatele cercetării, există încă destulă reticență în privința DD26. 

 

 
26 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-
science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en#researchers-attitude-towards-data-
sharing 
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Figura 14. Disponibilitatea cercetătorilor de a împărtăși informația. 

 
Legat de reacția cercetătorilor cu privire la deschiderea spre a partaja informațiile, aceștia pot fi 
catalogați și în funcție de acțiunile și motivația lor cu privire la activitatea desfășurată și la cât de 
mult sunt dispuși să ofere din ceea ce cunosc În Figura 15 sunt prezentate câteva direcții în ceea 
ce privește deschiderea oamenilor de știință și acordurile lor, în anumite privințe. 

 

 
Figura 15. Motivațiacercetătorilor de a împărtășidatele științifice. 

1.5.4. Analiză comparativă privind Unelte Deschise 

A treia categorie a SD se referă la forme de colaborare, în domeniul științific, care merg mai 
departe decât accesul și datele deschise. Pentru determinarea nivelului atins în domeniul 
colaborărilor științifice deschise, este nevoie să includem diferite răspunsuri și rezultate 
referitoare la temele de cod deschis și de hardware deschis, existența platformelor de colaborare 
între cercetători și fenomenul 'știința cetățeanului'(engl. citizen science). Prin știința cetățeanului 
ne referim la “o formă de participare publică la proiecte de cercetare prin care cetățenii sunt 
implicați în diferite etape ale procesului de cercetare științifică. Această implicare poate varia de 
la a fi mai bine informați cu privire la știință și rezultatele acesteia şi impactul asupra societății în 
sens larg, până la participarea la procesul științific în sine, prin observarea, colectarea, 
identificarea, prelucrarea şi analiza datelor, dar și prin finanțarea de către aceștia a unor proiecte 
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de cercetare științifică.”27 

În acest domeniu, indicatorii sunt aleși în funcție de disponibilitatea diferitelor platforme 
științifice de colaborare, denumite Application Programing Interface (APIs), în funcție de politicile 
publicațiilor legate de Open Code (Cod Deschis – CD), Open Hardware (Hardware Deschis – HD)și 
de numărul proiectelor din zona „știința cetățeanului”.  

S-a observat că numărul de APIs a crescut vertiginos, începând din 2010, când existau doar 21 de 
astfel de platforme, până în anul 2019 au ajuns la un număr de 625, înregistrând o creștere de 
aproape 30 ori.28 

În direcția hardware deschis, există diferite proiecte de depozite, care facilitează colaborarea 
între diferite medii în ceea ce privește HD.  

Indicatorii de CD sunt determinați în funcție de platformele de colaborare care oferă acces la cod 
pentru a fi folosit sau modificat de către utilizatori. 

Conceptul ‚Știința Deschisă Cetățeanului’ (SDC) se referă la implicarea cetățenilor în fenomenul 
cercetării științifice, prin contribuție la procesele de colectare și analiza a datelor științifice. 
Aceasta include contribuția cetățenilor în activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor 
cercetării. În Figura 16 și Figura 17 sunt prezentate rezultatele a două dintre cele mai mari 
platforme care privesc astfel de implicări. 

 
Figura 16. Numărul de proiecte pe platforma Zooniverse. 

 

 
27 https://uefiscdi.gov.ro/news-initiative-citizen-science-stiinta-cu-cetatenii 
28 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-
science/open-science-monitor/data-open-collaboration_en 
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Figura 17. Numărul de depozite de date, pe domenii de interes, de pe platforma SciStarter. 

 

Pentru a avea concentrate elementele esențiale privind inițiativele de Știință Deschisă în Europa, 
și implicit și în România, se va realiza o analiză comparativă în Tabelul 6 atât din perspectiva 
existenței politicilor și preocupărilor de SD pentru țările Europei (aderate la spațiul comunitar sau 
nu – a se vedea capitolul 1.1), cât și din perspectiva implementării conceptului, prin evaluarea 
indicatorilor de Publicații Deschise și Date Deschise (indicați în acest subcapitol). 
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Tabelul 6. Comparație cuantificată a preocupărilor de SD și a implementării conceptului, în România și UE. 

 Criteriu de Comparație 
Număr / 

Îndeplinire 

P
o

lit
ic

i 

State din UE cu preocupări în domeniul Științei Deschise (SD) (inclusiv România) 100% 

State europene din afara blocului comunitar care au preocupări în sfera SD majoritatea 

State din UE care au politici implementate în domeniul Științei Deschise (SD) 11/27 

State europene din afara blocului comunitar care au preocupări în sfera SD 4/22 

[1]29 State care definesc scopul politicilor pentru SD, considerând AD, DD, UD 
8/15 AD+DD 

3/15 AD+DD+UD 

[2] State care definesc datele in politicile lor naționale 9/15 

[3] State care obligă/nu obligă/recomandă publicarea deschisă a datelor științifice 

2/15 obligă 

3/15 nu obligă 

9/15 recomandă 

[4] State care permit excepții de la deschiderea datelor științifice 
9/15 

3/15 cu justificare 

[5] State care solicită reutilizarea datelor obținute în cercetarea finanțată public 6/15 

[6] State care solicită plan de management al datelor 
4/15 obligă 

6/15 recomandă 

[7] State care se așteaptă ca DD să fie citate (recunoașterea sursei) 4/15 

[8] State care se așteaptă ca disponibilitatea datelor să fie indicată, anunțată 0/15 

[9.1] Politici care fac referire la drepturile de Proprietate Intelectuală (PI) 9/15 

[9.2] State care fac referire la un tip specific de licență pentru DD 5/15 

[10] State care obligă la justificarea costurilor eligibile pentru implementarea SD 3/15 

P
u

b
lic

aț
ii 

 Țări europene care impun deschiderea publicațiilor obținute din proiecte de 

cercetare în viitorul apropiat (2024, 2026) 

1/27 

1/22 

Obligativitate arhivare date publicate 9/15 

Plasarea României în privința regimului de acces deschis la publicații (în UE) loc 17/27 

D
at

e
  

Platforme cu depozite de date științifice ~ 4500 

Depozite de date științifice deschise 56% 

Depozite de date științifice cu acces limitat 28% 

Depozite de date științifice cu embargo 9% 

Depozite de date științifice închise 7% 

Platforme de date științifice de limbă engleză 57% 

Disponibilitatea cercetătorilor de a oferi acces la date științifice 

83% doar cu colegi 
implicați în proiect 

36% doar cu 
persoane 
cunoscute 

 
  

 
29 Numerotarea face referire la cele 10 zone de interes sau domenii vizate în politicile naționale a statelor UE. 
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1.6. Identificarea principalelor bariere în calea accelerării 
participării părții române la inițiative europene tip open 
science 
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1.7. Identificarea initiativelor nationale de tip open science data 
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1.8. Identificarea principalelor tipuri de parteneriate/ proiecte 
externe/inițiative transnaționale ale instituțiilor cu contribuții 
științifice din România 
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1.9. Recomandări privind implementarea SD în România  

În baza studiului conceptului și implementării Științei Deschise la nivel internațional, în special în 
cazul comunității europene, în perspectiva armonizării legislației și a indicatorilor specifici SD, se 
propun următoarele: definirea a trei piloni, sau indicatori ai SD precum și un set de măsuri 
practice în funcție de domeniul de interes vizat. 

1.9.1. Indicatorii Științei Deschise în România 

Deoarece terminologia de Acces Deschis (Open Access) ar fi prea generalistă, putând înlocui 
terminologia de Stiință Deschisă, probabil că specificarea indicatorului ca Publicații Deschise ar fi 
mai adecvată. Astfel, se face o delimitare clară între acest indicator și indicatorul de Date 
Deschise (date primare, date prelucrate, date finale).  

De asemenea, în context național, se consideră oportună considerarea platformelor de Calcul 
Rapid, sau Hiper-Calcul, ca și un al treilea indicator, pentru a avea acoperirea și specificitatea 
necesară. 

Așadar, Indicatorii SD în Romania ar putea fi: Publicațiile deschise, Datele Deschise și Hiper-
Calculul deschis. Prin acest ultim indicator se înțelege atât considerarea unor unități de Hiper-
Calcul, cât și utilizarea de software sau cod deschis. Pe de altă parte, recenziile deschise ar intra 
tot la indicatorul Publicații deschise ș.a.m.d. 
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Figura 18. Indicatorii principali (pilonii) Științei Deschise. 

 

1.9.2. Măsuri de luat în considerare privitor la Știința Deschisă în România 

1. Asumarea zonelor de interes din politicile statelor UE privitoare la SD 

Considerăm că în perspectiva implementării SD în România, dar mai ales în vederea uniformizării 
/ acordării acesteia cu politicile europene în domeniu, este necesară implementarea unor politici 
care să acopere cele zece zone de interes anunțate în subcapitolul 1.1.2 și detaliate în 
subcapitolul 1.5.1. O astfel de abordare ar facilita și participarea României la inițiativele de 
proiecte europene care privesc Știința Deschisă. Reamintim aceste zone de interes: 

Definirea scopului politicilor de SD: se recomandă ca în politicile naționale să se reglementeze 
accesul deschis la publicații de cercetare, la datele de cercetare deschise, la dezvoltarea și 
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conservarea software-ului, precum și la infrastructurile de cercetare deschise. 

Definirea datelor științifice: este important ca factorii de decizie să definească ce tipuri de 
rezultate sunt acoperite de termenul de date științifice și care dintre acestea se așteaptă, sau se 
recomandă, a fi puse la dispoziție, indicând și resursele fizice. Urmând alte practici, s-ar putea 
defini mai clar tipurile de date, și anume: cumulative, permanente și publice, pentru a indica 
gama de date care ar trebui luate în considerare în diferite etape ale ciclului de viață al 
rezultatelor științifice. 

Obligativitatea deschiderii publicațiilor și datelor obținute în cercetare: se recomandă 
identificarea tipurilor de publicații și date, obținute prin finanțare publică, care trebuie deschise 
publicului larg pentru a aduce progres științific în domeniile de finanțare de interes general 
(INFORMATICĂ TEHNOLOGICĂ ȘI COMUNICAȚII, ENERGIE, AGRICULTURĂ, SĂNĂTATE, MEDIU, 
TEHNOLOGII și PATRIMONIU & CULTURĂ), precum și restricționarea acestora în domeniile de 
interes național (NUCLEAR, SECURITATE). 

Excepții privind deschiderea publicațiilor și datelor: se recomandă indicarea justificată a 
excepțiilor privind deschiderea publicațiilor și datelor, în funcție de domeniul de interes precum 
și în funcție de potențialele conflicte de interese privind Dreptul de Proprietate Intelectuală și 
licență. 

Reutilizarea datelor științifice: se recomandă indicarea caracteristicilor FAIR a datelor obținute 
în cercetare, urmărind următoarele beneficii: creșterea eficienței în cercetare prin utilizarea 
datelor de către parteneri sau terțe entități, creșterea potențialului de colaborare, creșterea 
rentabilității investițiilor pentru activități de cercetare, creșterea impactului finanțării cercetării 
și accelerarea ritmului descoperirii. Sunt necesare de asemenea găsirea de mecanisme de 
monitorizare a reutilizării datelor obținute în cercetare, precum și indicarea descrierii eficiente a 
datelor și a schimbului de informații ce pot fi refolosite. 

Planul de management al datelor (PMD): solicitarea unui PMD poate fi considerată o bună 
practică, deoarece dezvoltarea acestuia la începutul noilor cercetări și actualizarea acestui plan 
pe durata de viață a proiectului ajută la atenuarea riscurilor și depășirea provocărilor care pot 
apărea ulterior. 

Citarea datelor: pentru a acorda creditul necesar datelor științifice, ca rezultate legitime ale 
cercetării, este vitală recunoașterea lor formală, într-un cadru standardizat, în vederea 
recunoașterii meritelor celor care le-au obținut. Având în vedere practica citărilor în general, se 
poate considera că pentru o citare standardizată se pot indica identificatorii persistenți pentru 
cercetători și publicații, cum ar fi identificatorul ORCID și respectiv DOI, iar pentru rezultate, 
DataCite. 

Declarația privind disponibilitatea datelor: se recomandă ca în politicile naționale să se stipuleze 
obligativitatea declarației privind disponibilitatea publicațiilor și datelor științifice, ca parte a 
bunei practici des cercetare. 

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) și licențiere: se recomandă descrierea condițiilor în 
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care datele ar trebui sau nu să fie puse la dispoziția publicului larg, utilizând conceptul de 
licențiere care definește nivelul de deschidere și utilizare a rezultatelor cercetării.  

Costurile implicate în fenomenul SD: este esențial ca politicile naționale să abordeze problema 
costurilor eligibile legate de managementul datelor cercetării (MDC), deoarece punerea în 
aplicare a politicii va depinde de resursele disponibile pentru ca datele să fie FAIR, într-o măsură 
mai mică sau mai mare.  

2. Acces gratuit limitat pentru utilizarea resurselor de hiper-calcul. 

În funcție de domeniul de interes și software-ul necesar, disponibilitatea resurselor de calcul în 
scop necomercial ar putea fi acordată pentru o perioadă de timp sau pentru un volum de date 
de procesat. 

3. Aspectul colaborativ al cercetării – colaborare deschisă. 

Într-o măsură semnificativă, cercetarea științifică la ora actuală implică colaborare între diverși 
cercetători, laboratoare, centre sau institute de cercetare, entități industriale și parteneri publici 
sau privați, din spațiul autohton și nu numai. Acest aspect, care se încadrează perfect în conceptul 
de știință deschisă, se recomandă a fi în continuare aplicat pentru toate apelurile de proiecte cu 
finanțare de stat. 

4. … 
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1.10. Listă Bibliografică Resurse SD 

 

A. Platforme de SD 
https://www.openscience.eu/ 
http://eosc.eu 
www.openscience.com 
www.acsopenscience.org 
www.openaire.eu 
https://www.openaire.eu/os-eu-countries 
 
 

B. Platforme cu acces la date științifice 
 
https://datacite.org/ 
https://osf.io 
https://www.cos.io/  
https://www.orion-openscience.eu/ 
https://opendatascience.com/10-best-data-science-platforms/  

http://roarmap.eprints.org/view/country/724.html 
https://www.accesoabierto.net/repositorios/stats/GRUPO/_/grafico/sectores  

 
 

C. Proiecte de SD 
 
www.eosc-pillar.eu 
www.fairsfair.eu 
https://www.eosc-nordic.eu/ 
https://www.projecttier.org 
https://www.orion-openscience.eu/ 
 
 

D. Alte documente despre SD 
 

• Directiva UE 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 Iunie 2019 asupra 
datelor deschise și a reutilizării informației din sectorul public (https://eur-
lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=commission+recommendation+on+acc
ess+to+and+preservation+of+scientific+information&lang=en&type=quick&qid=161811
4661850) 

• The four pillars of open science – nikokriegeskorte 
(https://nikokriegeskorte.org/2016/02/15/the-four-pillars-of-open-science/) 

https://www.openscience.eu/
http://eosc.eu/
http://www.openscience.com/
http://www.acsopenscience.org/
http://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/os-eu-countries
https://datacite.org/
https://osf.io/
https://www.cos.io/
https://www.orion-openscience.eu/
https://opendatascience.com/10-best-data-science-platforms/
http://roarmap.eprints.org/view/country/724.html
https://www.accesoabierto.net/repositorios/stats/GRUPO/_/grafico/sectores
http://www.eosc-pillar.eu/
http://www.fairsfair.eu/
https://www.eosc-nordic.eu/
https://www.projecttier.org/
https://www.orion-openscience.eu/
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=commission+recommendation+on+access+to+and+preservation+of+scientific+information&lang=en&type=quick&qid=1618114661850
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=commission+recommendation+on+access+to+and+preservation+of+scientific+information&lang=en&type=quick&qid=1618114661850
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=commission+recommendation+on+access+to+and+preservation+of+scientific+information&lang=en&type=quick&qid=1618114661850
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=commission+recommendation+on+access+to+and+preservation+of+scientific+information&lang=en&type=quick&qid=1618114661850
https://nikokriegeskorte.org/2016/02/15/the-four-pillars-of-open-science/
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• Open science included in new Serbian law | EIFL (https://www.eifl.net/news/open-
science-included-new-serbian-law) 

• EOSC at the Open Science Days in Serbia | EOSCSecretariat 
(https://www.eoscsecretariat.eu/events/eosc-open-science-days-serbia) 

• Politica SD în Serbia 
(http://open.ac.rs/svevesti/87328781babfe70aad60429fad8f4feb/Open-Science-Policy-
Serbia.pdf) 

• SD în Estonia (https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/Open-Science-in-
Estonia-Principles-and-Recommendations-final.pdf) 

• Articol SD în domeniul neuro-științei: Krzysztof J. Gorgolewski, Russell A. Poldrack, A 
Practical Guide for Improving Transparency and Reproducibility in Neuroimaging 
Research, PLOS BIOLOGY, July 7, 2016, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002506. 

 
  

https://www.eifl.net/news/open-science-included-new-serbian-law
https://www.eifl.net/news/open-science-included-new-serbian-law
https://www.eoscsecretariat.eu/events/eosc-open-science-days-serbia
http://open.ac.rs/svevesti/87328781babfe70aad60429fad8f4feb/Open-Science-Policy-Serbia.pdf
http://open.ac.rs/svevesti/87328781babfe70aad60429fad8f4feb/Open-Science-Policy-Serbia.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/Open-Science-in-Estonia-Principles-and-Recommendations-final.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2017/03/Open-Science-in-Estonia-Principles-and-Recommendations-final.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002506
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Glosar de termeni 

Datele științifice= informațiile primare, și anume datele sau numerele care au fost colectate și 
sunt considerate ca o bază pentru reflecție, discuție sau calcul pentru a realiza o cercetare 
științifică. Exemple de date științifice includ date statistice, rezultate ale experimentelor, 
măsurători, observații rezultate din cercetări de teren, rezultate ale sondajelor, înregistrări de 
interviuri și imagini, cu accent pe datele disponibile în format digital. 

Datele științifice cumulative= date generate în timpul derulării cercetării și gestionate la nivel 
local. 

Datele științifice permanente = un rezultat concret al cercetării, transparent și repetabili. 
Stocarea acestor date este aproape de arhivare și este adecvată pentru coordonare la nivel 
național. 

Datele științifice publice=date de tipul materie primă pentru cercetare, sau produse obținute din 
materie primă(pe lângă datele permanente). Sunt legate de gestionarea datelor de cercetare 
atunci când sunt create în cercetare, dar pot proveni și din afara comunității științifice, caz în care 
coordonarea trebuie să se concentreze mai mult pe managementul etic. 

Publicații de tip ”Aur” = documente care apar în reviste care publică doar acces deschis. 

Publicații de tip ”Aur Hibrid” = documente care apar în reviste care oferă autorilor posibilitatea 
de a publica în format de tip acces liber. 

Publicații de tip ”Bronz” = versiunea publicată a înregistrării sau manuscrisului acceptată spre 
publicare. Editorul a ales să ofere acces gratuit temporar sau permanent. 

Publicații de tip ”Verde” = versiunea publicată sau manuscrisul acceptat pentru publicare, 
disponibil la depozit. 

 


