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- Concluziile Consiliului privind informaţiile ştiinţifice în era digitală

În anexă, se pun la dispoziţia delegaţiilor concluziile Consiliului privind informaţiile ştiinţifice în 

era digitală, astfel cum au fost adoptate în cadrul reuniunii Consiliului Competitivitate din 23 

noiembrie 2007 .

____________________
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CONCLUZIILE CONSILIULUI

PRIVIND INFORMAŢIILE ŞTIINŢIFICE ÎN ERA DIGITALĂ:

ACCES, DISEMINARE ŞI CONSERVARE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

REAMINTIND

- Recomandarea Comisiei din 24 august 2006 privind „digitalizarea şi accesibilitatea on-line a 

materialului cultural şi conservarea digitală” (JO 2006/L 236/28) şi Concluziile Consiliului 

din 13 noiembrie 2006 (JO 2006/C 297/01);

- Comunicarea Comisiei din 14 februarie 2007 privind „informaţiile ştiinţifice în era digitală: 

acces, diseminare şi conservare”, COM(2007) 56;

- Cartea verde a Comisiei din 4 aprilie 2007 privind „Spaţiul European de Cercetare: 

perspective noi” COM(2007)161;

- Principiile şi orientările OCDE privind accesul la datele cercetărilor realizate din fonduri 

publice, asupra cărora au convenit toate ţările OCDE în 2007.

AVÂND ÎN VEDERE că:

- accesul şi diseminarea informaţiilor ştiinţifice - publicaţii şi date - sunt cruciale pentru 

dezvoltarea Spaţiului European de Cercetare şi contribuie la accelerarea inovaţiei;

- internetul a creat posibilităţi fără precedent de diseminare, transmitere şi consolidare a 

rezultatelor eforturilor de cercetare;
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- tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor revoluţionează modul în care oamenii de ştiinţă 

comunică, efectuează activităţi de cercetare şi obţin rezultate în domeniul cunoaşterii;

- într-o eră a conectivităţii de mare viteză şi a informaticii de înaltă performanţă, datele 

reprezintă cheia ştiinţei moderne;

- sistemele prin care sunt publicate informaţiile ştiinţifice sunt esenţiale pentru diseminarea şi 

certificarea acestora, în special prin procesul de evaluare colegială, şi, în consecinţă, au un 

impact major asupra politicilor de finanţare a cercetării şi asupra excelenţei în cercetarea 

europeană;

- universităţile, bibliotecile şi organizaţiile de cercetare şi de finanţare a cercetării, editorii 

ştiinţifici şi alte părţi interesate au făcut în ultimii ani investiţii considerabile în tehnologiile 

informaţiei pentru accesul on-line; 

- conservarea digitală eficientă şi de lungă durată a informaţiilor ştiinţifice este fundamentală 

pentru evoluţia actuală şi viitoare a cercetării europene;

1) SALUTĂ

- Comunicarea Comisiei COM(2007)56 privind „informaţiile ştiinţifice în era digitală: 

acces, diseminare şi conservare” ca bază a unor activităţi ulterioare la nivel european 

privind accesibilitatea şi conservarea informaţiilor ştiinţifice.

2) RECUNOAŞTE

- contribuţia majoră a universităţilor, a organizaţiilor internaţionale de cercetare, a 

organismelor de cercetare, a bibliotecilor şi a altor organizaţii publice, precum şi a 

editorilor ştiinţifici la procesul de diseminare ştiinţifică;
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- că noile modele de diseminare pe internet au declanşat o dezbatere majoră cu implicarea 

tuturor părţilor interesate cu privire la accesul şi diseminarea informaţiilor ştiinţifice şi 

în special cu privire la accesul la articolele ştiinţifice supuse procesului de evaluare 

colegială;

- că, pe parcursul ultimilor ani, capacitatea bibliotecilor ştiinţifice de a oferi cercetătorilor 

acces la o gamă largă de publicaţii a fost afectată de creşterea globală a preţurilor 

revistelor ştiinţifice (inclusiv distribuţia electronică a publicaţiilor); 

- importanţa strategică pentru dezvoltarea ştiinţifică europeană a iniţiativelor actuale de 

dezvoltare a unor modele durabile pentru accesul liber la informaţiile ştiinţifice.

3) SUBLINIAZĂ

- necesitatea de a asigura accesul rapid şi extins la rezultatele cercetării finanţate din 

fonduri publice;

- că statele membre sunt profund interesate de un sistem eficient de informaţii ştiinţifice, 

care să maximizeze impactul socio-economic al investiţiilor publice în cercetare şi în 

dezvoltarea tehnologică;

- importanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute din cercetarea finanţată din fonduri publice 

disponibile cititorului gratuit pe internet în circumstanţe viabile din punct de vedere 

economic, inclusiv cu acces liber întârziat;

- natura transfrontalieră a multor eforturi de cercetare, a surselor de finanţare a acestora şi 

a canalelor de diseminare a acestora;

- importanţa unui acces îmbunătăţit la datele neprelucrate, la resursele de arhivare a 

datelor şi a materialelor, care permite o nouă analiză şi utilizare, dincolo de 

preconizările emitentului datelor;
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- că noile forme de comunicare electronică au potenţialul să înlesnească accesul liber la 

datele şi publicaţiile ştiinţifice şi furnizează o şansă unică pentru dezvoltarea liberă a 

anumitor instrumente de extragere a datelor, de analiză şi integrare, eventual 

îmbunătăţite prin standarde de format comune; 

- că politicile şi practicile statelor membre privind accesul la revistele ştiinţifice şi la 

datele cercetărilor şi conservarea acestora evoluează în ritmuri diferite;

- importanţa unei colaborări eficiente între diferiţii actori, inclusiv agenţiile finanţatoare, 

cercetătorii, instituţiile de cercetare şi editorii ştiinţifici, în ceea ce priveşte accesul, 

diseminarea şi conservarea publicaţiilor ştiinţifice şi a datelor cercetărilor.

4) IA ACT

- de rapoartele recente care invită Comisia să îmbunătăţească accesul la rezultatele 

cercetărilor pe care le finanţează, inclusiv de rapoartele Comitetului consultativ 

european pentru cercetare şi de cele ale Consiliului ştiinţific al Consiliului European 

pentru cercetare, care sprijină accesul liber la rezultatele cercetărilor finanţate de 

Comunitate;

- de intenţia Comisiei de a sprijini continuarea cercetării privind sistemul de publicaţii 

ştiinţifice şi de face un studiu privind aspectele economice ale conservării digitale.
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5) INVITĂ STATELE MEMBRE

Ca prime măsuri şi în conformitate cu anexa,

- să consolideze structurile şi strategiile naţionale de acces, conservare şi diseminare a 

informaţiilor ştiinţifice, abordând chestiuni organizatorice, legale, tehnice şi financiare;

- să îmbunătăţească colaborarea între statele membre, marile instituţii de cercetare şi 

organismele finanţatoare cu privire la politicile şi practicile de acces, conservare şi 

diseminare;

- să maximizeze accesul cercetătorilor şi studenţilor la publicaţiile ştiinţifice, în special 

prin îmbunătăţirea practicilor de achiziţii publice în ceea ce priveşte informaţiile 

ştiinţifice;  acesta ar putea include schimbul de informaţii privind aceste practici şi 

sporirea transparenţei termenilor contractuali ai „finanţărilor importante”, precum şi 

explorarea posibilităţilor pentru organismele finanţatoare, instituţiile de cercetare şi 

editorii ştiinţifici din diferite state membre de a lucra împreună pentru realizarea unor 

economii de scară şi o utilizarea eficientă a fondurilor publice prin cumularea cererii;

- să asigure conservarea pe termen lung a informaţiilor ştiinţifice - inclusiv a publicaţiilor 

şi a datelor - şi să acorde atenţia necesară informaţiilor ştiinţifice în cadrul strategiilor 

naţionale de conservare.

6) INVITĂ COMISIA

Ca prime măsuri şi în conformitate cu anexa,
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- să monitorizeze bunele practici privind accesul liber la producţia ştiinţifică europeană, 

inclusiv pe cele care decurg din experimentele pe scară largă efectuate de comunităţile 

ştiinţifice şi de marile instituţii de cercetare, şi să încurajeze dezvoltarea de noi modele 

care ar putea îmbunătăţi accesul la rezultatele cercetării ştiinţifice europene;

- să monitorizeze situaţia actuală a bibliotecilor ştiinţifice virtuale publice din UE şi alte 

evoluţii din Europa privind accesul studenţilor şi cercetătorilor la informaţiile ştiinţifice 

şi conservarea lor digitală, precum şi condiţiile de cadru legal relevante care pot avea 

impact asupra accesului la aceste informaţii; 

- să experimenteze accesul liber la datele ştiinţifice şi la publicaţiile din cadrul proiectelor 

finanţate de programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene, pentru a evalua gradul 

de adecvare al adoptării anumitor cerinţe contractuale;

- să încurajeze cercetarea privind conservarea digitală, precum şi experimentele şi 

utilizarea pe scară largă de infrastructuri de date ştiinţifice cu valoare adăugată

transfrontalieră, interinstituţională şi interdisciplinară, în vederea accesului liber şi a 

conservării informaţiilor ştiinţifice;

- să sprijine şi să contribuie la îmbunătăţirea coordonării politicilor şi la încurajarea unei 

dezbateri şi a unui schimb de informaţii constructive între părţile interesate.

____________
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ANEXĂ

A. Invită statele membre:

1. Să consolideze structurile şi strategiile naţionale de acces şi diseminare a 

informaţiilor ştiinţifice prin:

definirea unor politici clare de diseminare şi de acces la informaţiile 

ştiinţifice, inclusiv a planurilor financiare aferente; 

2008

promovarea, prin aceste politici, a accesului prin internet gratuit pentru 

cititor la rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice, luând în 

considerare moduri durabile din punct de vedere economic pentru aceasta, 

inclusiv accesul liber întârziat 

începând 

cu 2008

evaluarea în mod sistematic a condiţiilor care influenţează accesul la 

informaţiile ştiinţifice, inclusiv:

- [a modului în care cercetătorii îşi exercită drepturile de autor asupra 

articolelor ştiinţifice;]

- a nivelului de investiţii în diseminarea informaţiilor ştiinţifice, în 

comparaţie cu investiţiile totale în cercetare;

- a utilizării mecanismelor financiare pentru îmbunătăţirea accesului, de 

exemplu a posibilităţii de a le rambursa bibliotecilor TVA-ul pentru 

abonamentele la revistele digitale;

2008

asigurarea că arhivele de informaţie ştiinţifică sunt durabile şi 

interoperabile; 

2010

reunirea principalelor părţi interesate în dezbaterea privind informaţiile 

ştiinţifice (oameni de ştiinţă, organisme finanţatoare, biblioteci, editori 

ştiinţifici)

2008
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2. Să îmbunătăţească coordonarea între statele membre în ceea ce priveşte politicile şi 

practicile de diseminare prin:

explorarea posibilităţii de a defini, pentru organismele finanţatoare naţionale, 

principii de bază comune privind accesul liber;

2008

îmbunătăţirea transparenţei clauzelor contractuale ale „finanţărilor importante” 

din fondurile publice şi evaluarea posibilităţilor de a realiza economii de scară 

prin cumularea cererii;

2008

eforturi privind realizarea interoperabilităţii arhivelor naţionale de informaţii 

ştiinţifice, pentru a facilita accesibilitatea şi posibilitatea de căutare a 

informaţiilor ştiinţifice dincolo de frontierele naţionale;

2009

contribuţii la o prezentare eficientă a progreselor la nivel european, informând 

Comisia cu privire la rezultatele şi experienţele cu modele alternative pentru 

diseminarea informaţiilor ştiinţifice.

2008

3. Să asigure conservarea pe termen lung a informaţiilor ştiinţifice - inclusiv a 

publicaţiilor şi a datelor - şi să acorde atenţia necesară informaţiilor ştiinţifice în 

cadrul strategiilor naţionale de conservare prin:

definirea unei abordări structurate privind conservarea pe termen lung a 

informaţiilor ştiinţifice şi includerea acestei abordări în planurile naţionale 

privind conservarea digitală, elaborate în conformitate cu Recomandarea 

Comisiei din 24 august 2006 şi cu Concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2006 

privind accesibilitatea on-line a materialului cultural şi conservarea digitală;

începând 

de la 

jumătatea 

lui 2008

luarea în considerare a caracteristicilor specifice ale informaţiilor ştiinţifice 

atunci când se instituie cadrul legislativ (inclusiv depozitul legal) sau 

dispozitivul de conservare digitală propriu-zis.

2009
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B. Invită Comisia să pună în aplicare măsurile anunţate în comunicarea privind 

„informaţiile ştiinţifice în era digitală: acces, diseminare şi conservare” şi în special:

1. Să experimenteze accesul liber la publicaţiile ştiinţifice din cadrul proiectelor 

finanţate de programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene, prin:

definirea şi punerea în aplicare a unor experimente concrete privind accesul liber 

la publicaţiile ştiinţifice din cadrul cercetărilor finanţate de Comunitate, inclusiv 

cu acces liber întârziat.

începând 

cu 2008

2. Să sprijine experimentele şi infrastructurile cu valoare adăugată transfrontalieră 

privind accesul şi conservarea informaţiilor ştiinţifice prin:

cofinanţarea infrastructurilor de cercetare, în special prin conectarea

arhivelor digitale la nivel european şi prin cofinanţarea conservării digitale în 

cadrul PC7; sprijinirea experimentelor cu acces liber cu o valoare adăugată 

transfrontalieră evidentă. 

începând 

cu 2007

3. Să contribuie la îmbunătăţirea politicii de coordonare între statele membre şi la o 

dezbatere constructivă între părţile interesate prin:

reunirea la nivel european a părţilor interesate în dezbaterea privind informaţiile 

ştiinţifice 

începând 

cu 2007

monitorizarea bunelor practici privind accesul liber la producţia ştiinţifică 

europeană.  

începând 

cu 2008

______________


