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Fișă informativă  
 

Prezentul studiu are drept obiectiv principal analizarea oportunității și a fezabilității creării unui sistem 

transnațional de colectare și monitorizare a datelor privind performanțele cercetării (contribuții, realizări și 

productivitate) cu scopul de a îmbunătăți elaborarea politicilor și de a identifica opțiuni pertinente privind 

politica de cercetare. 

În acest scop, am analizat vectorii politici esențiali, și anume motivele principale care explică existența unei 

presiuni tot mai mari privind monitorizarea și evaluarea cercetării în Europa - presiuni care conduc în final 

la dorința de a stabili un mod mai integrat de a înțelege atât performanțele cercetării, cât și eficiența și efectele 

acesteia. De asemenea, am analizat metodele actuale de colectare a informațiilor strategice și de evaluare a 

performanțelor cercetării în Europa și la nivel național în statele membre, analizând avantajele și dificultățile.  

Opțiunea de politică A: sprijinul și angajamentul privind un cadru metodologic îmbunătățit 

pentru evaluarea performanțelor științifice 

Necesitatea 

Tendințele actuale în domeniul cercetării și a guvernanței cercetării generează noi exigențe privind practica 

evaluării, extinzându-i utilizarea și domeniul de aplicare. Elaborarea politicilor trebuie să se bazeze tot mai 

mult pe date concrete, evaluarea devenind o componentă integrantă a procesului de stabilire a priorităților și 

de elaborare a strategiilor atât la nivelul factorilor de decizie naționali, cât și al actorilor din domeniul 

cercetării. 

În practica internațională, evaluarea a devenit o parte integrantă a ciclului de politici și programe. Pe lângă 

funcția tradițională retrospectivă, aceasta a adoptat o funcție prospectivă și formativă mai accentuată. 

Evaluarea ar trebui să încurajeze învățarea și perfecționarea, precum și să garanteze responsabilitatea. 

Presiunile exercitate asupra practicii evaluării, precum și extinderea funcției și domeniului său de aplicare ca 

urmare a schimbărilor din actualul peisaj politic determină necesitatea de a reînnoi și actualiza metodologiile 

de evaluare. În acest context, cea mai mare provocare pentru comunitatea de evaluare este de a se ajunge la o 

mai bună înțelegere a dinamicii care duce la crearea de cunoștințe și inovare, precum și a posibilităților și 

oportunităților de a evalua beneficiile societale și economice ale investițiilor publice în domeniul cercetării.  

Contextul 

Recunoscând complexitatea metodologică tot mai mare a practicii evaluării în contextul programului 

Orizont 2020, Comisia Europeană (DG Cercetare și inovare) și-a anunțat intenția de a dezvolta o rețea de 

evaluare a cercetării și inovării la nivel european, creând o platformă de discuții cu structurile de evaluare 

din Europa. Obiectivul acesteia este de a răspunde provocărilor adresate sistemului de evaluare a 

programului Orizont 2020, care depășesc colectarea de date și dovezi: trebuie îmbunătățite competențele 

analitice și este necesar să se examineze, de asemenea, noi metodologii de evaluare a activităților de cercetare 

și inovare.  
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Opțiunea de politică 

Acest cadru constituie un context ideal pentru crearea unei rețele de evaluare care ar extinde punctul central 
al dezbaterile de la analizele orientate către programul O2020 (și anume cercetarea finanțată de CE) spre 
metodologiile de evaluare în contextul sistemelor de cunoștințe și inovare în general. 

O astfel de rețea ar trebui să fie „interdisciplinară”, și anume să implice experți în elaborarea de indicatori, 

experți în evaluarea politicilor, precum și experți în tehnologia informației în domeniul sistemelor de 

informații. Aceste trei comunități lucrează în prezent în mod relativ izolat unele față de celelalte; s-ar putea 

obține beneficii considerabile din integrarea diferitelor lor perspective privind posibilele căi în direcția unui 

cadru metodologic îmbunătățit.  

Rețeaua ar trebui să se concentreze pe transferul de cunoștințe privind nevoile, provocările și oportunitățile 

existente sau emergente.  

Activitățile care trebuie să fie puse în aplicare ar trebui să cuprindă analiza practicilor actuale la nivel 

național, european și mondial, forumuri de discuții cu structuri mai mari — inclusiv cu factorii de decizie la 

nivel european și național, precum și exerciții-pilot care abordează metodele de explorare.  

Opțiunea de politică B: sprijinirea și coordonarea dezvoltării sistemelor naționale de informații 

în domeniul cercetării în statele membre ale Uniunii Europene 

Necesitatea 

În ultimii ani, sistemele naționale de informații în domeniul cercetării din Europa au înregistrat o dezvoltare 

considerabilă, exploatând progresul tehnologic actual în vederea îmbunătățirii strategiei de dezvoltare la 

nivel național și instituțional. Aceste sisteme de informații oferă oportunități semnificative pentru toate 

părțile interesate din cadrul sistemelor naționale de cercetare și au capacitatea de a răspunde nevoilor 

multiple ale cercetătorilor, instituțiilor de cercetare și ale factorilor de decizie politică din domeniul cercetării. 

Acest lucru a creat un impuls în favoarea dezvoltării unui sistem de informații paneuropean cuprinzător în 

domeniul cercetării, orientat spre sprijinirea gestionării științifice, precum și spre satisfacerea nevoilor 

cercetătorilor științifici.  

Tendința actuală din Europa în direcția dezvoltării unor sisteme naționale de informații în domeniul 

cercetării, prin interconectarea sistemelor existente la nivel instituțional și de agenție, deseori la seturi de date 

externe, trebuie să se situeze în contextul unei presiuni din ce în ce mai mari de monitorizare și evaluare a 

cercetării în Europa. Necesitatea de a dispune de informații accesibile, precum și de „informații strategice” a 

crescut în întregul sistem de cercetare, impunând un nivel mult mai ridicat de disponibilitate a datelor și de 

analiză a acestora în diverse domenii și țări decât până în prezent.  

Contextul 

Majoritatea sistemelor naționale de informații în domeniul cercetării existente în prezent, precum și cele în 

curs de elaborare sunt pe deplin interoperabile. Experiența acumulată la nivel național a indicat faptul că 

nivelul de interoperabilitate dintre sisteme existent deja în prezent, la nivel instituțional sau de agenție, a 

facilitat în mod considerabil dezvoltarea sistemului integrat. Același lucru se poate avea în vedere în cazul 

dezvoltării infrastructurilor europene de cercetare.  

Experiența acumulată la nivel național indică faptul că angajamentul politic la cel mai înalt nivel reprezintă 

un factor esențial în vederea realizării unui proces decizional bine documentat și a finalizării cu succes a 

sistemului de informații în domeniul cercetării. 

Opțiunea de politică 

Coordonarea timpurie a acestei tendințe este esențială pentru a asigura caracterul incluziv al procesului, 

precum și pentru a încuraja accelerarea dezvoltării actuale a sistemelor naționale de informații în domeniul 

cercetării.  

Astfel de măsuri de politică necesită angajamentul și implicarea unei agenții „neutreˮ de politică la nivel 

european. Sprijinul Parlamentului European și al Consiliului ar putea fi necesar în special în ceea ce privește 

procesul decizional referitor la necesitatea și oportunitatea dezvoltării sistemelor naționale de informații în 
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domeniul cercetării în toate statele membre, precum și interoperabilitatea acestora. Includerea în buget a 

dezvoltării unor astfel de sisteme de informații reprezintă o problemă posibilă . 

Pare a fi oportună implicarea comunităților de părți interesate pertinente, inclusiv Science Europe ca 

asociație a agențiilor de finanțare europene.  

Măsurile specifice care s-ar putea pune în aplicare în acest context cuprind în special sensibilizarea cu privire 

la avantajele pe care sistemele naționale de informații în domeniul cercetării le aduc tuturor actorilor din 

sistemul de cercetare și schimbul celor mai bune practici. 

Opțiunea de politică C: sprijinirea și coordonarea dezvoltării unei abordări standard privind 

definirea realizărilor și a altor indicatori 

Necesitatea 

În cadrul prezentului studiu, recenzia datelor din literatura de specialitate a demonstrat necesitatea tot mai 

mare de a dispune de o viziune europeană mai degrabă integrată, decât agregată cu privire la impactul și 

performanțele cercetării. Acest fapt trebuie privit în contextul creșterii gradului de coerență dintre politicile 

de cercetare de la nivel european și cele de la nivel național, precum și al promovării colaborărilor 

transnaționale în domeniul cercetării, atât în cadrul politicilor de cercetare de la nivel european, cât și a celor 

de la nivel național.  

Înțelegerea și identificarea corectă a termenilor utilizați în diferite sisteme sunt elemente esențiale pentru 

dezvoltarea sistemelor integrate. Din punct de vedere tehnic aceasta nu mai reprezintă o problemă datorită 

capacității de „concordanță semanticăˮ a sistemelor de informații din domeniul cercetării . Experții consultați 

în cadrul prezentului studiu au considerat, totuși, că ar trebui stabilită o abordare standard cu privire la 

definirea realizărilor și a altor indicatori. Aceasta ar asigura, de asemenea, posibilitatea de a utiliza 

informațiile colectate în cadrul sistemului transnațional de informații pentru crearea de indicatori „agregațiˮ, 

combinând astfel atât calitățile sistemului integrat, cât și cele ale cadrului agregat. 

Cea de a doua măsură necesară în acest context este selecția unor indicatori-cheie care trebuie să fie 

disponibili în toate sistemele naționale de informații în domeniul cercetării . Acest lucru presupune un acord 

cu privire la orientarea, calitatea și profunzimea setului minim de informații care trebuie să fie colectate.  

Contextul 

Progresele tehnice indică faptul că, în acest context, standardizarea nu impune statelor membre să convină 

cu privire la un set standard de indicatori pe baza cărora să se colecteze informațiile, care pot să nu ia în 

considerare nevoile „localeˮ.  

Experții, precum și experiența actuală acumulată în cadrul sistemelor naționale subliniază rolul central pe 

care cercetătorii și comunitățile de cercetare îl au în dezvoltarea și identificarea indicatorilor. În cazul unui 

sistem la nivel european, acesta afectează și factorii de decizie naționali privind politica de cercetare, precum 

și agențiile de finanțare. În fapt, experții subliniază importanța unei elaborări cu caracter social a indicatorilor 

de microdate și a modelului de selecție de date la nivel european, care ar trebui să ia în considerare diferitele 

culturi și abordări naționale.  

Opțiunea de politică 

Ar trebui inițiate o serie de ateliere și, eventual, de grupuri de lucru pentru a se ajunge la un acord privind 

definirea comună a unui set-cheie de indicatori, precum și privind un set minim de indicatori pentru care 

datele ar trebui să fie disponibile în toate statele membre.  

Organizațiile care trebuie să fie invitate la aceste activități cuprind reprezentanți ai diferitelor comunități de 

părți interesate, și anume experți în elaborarea de indicatori și în analiza politică, experți în tehnologia 

informației, Science Europe ca organizație reprezentativă a agențiilor naționale de finanțare și a comunităților 

științifice, Eurostat ca actor-cheie în domeniul indicatorilor STI la nivel european, Comisia Europeană, și, mai 

precis, DG Cercetare și Inovare și DG CNECT ca actori-cheie în elaborarea și punerea în aplicare a 

infrastructurii și care, prin urmare, preiau coordonarea generală a inițiativei. 
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Opțiunea de politică D: sprijinul și angajamentul privind dezvoltarea tehnică a unei 

infrastructuri informaționale integrate în domeniul cercetării la nivel european  

Necesitatea 

Infrastructura informațională integrată în domeniul cercetării la nivel european nu ar trebui să fie 

considerată ca o substituție a sistemelor naționale de informații existente în domeniul cercetării, ci, în primul 

rând, ca un nivel complementar acestora. Aceasta ar trebui să aibă caracteristicile unei infrastructuri 

distribuite, care interconectează sistemele naționale de informații existente în domeniul cercetării, permițând 

astfel efectuarea de căutări în funcție de nevoi, precum și eventuala exploatare a datelor în ceea ce privește 

indicatorii și/sau parametri. În acest context, costurile pentru dezvoltarea unui astfel de sistem ar trebui să 

fie relativ limitate.  

Contextul 

Dezvoltarea unei infrastructuri informaționale integrate în domeniul cercetării la nivel european nu ar trebui 

să constituie un efort tehnic important. Aceasta se datorează progreselor tehnologice recente și în special 

maturității standardului european CERIF care permite o interconectare omogenă a seturilor de date și/sau a 

sistemelor de informații în domeniul cercetării, în diferite formate, inclusiv a sistemelor care nu respectă 

standardul CERIF.  

Opțiunea de politică 

Există o tendință evidentă în rândul comunităților de părți interesate în direcția îmbunătățirii armonizării și 
interconectării informațiilor strategice și a sistemelor de informații. Cu toate acestea, realizarea unui sistem 
sau a unei abordări comune privind măsurarea performanțelor cercetării nu poate fi gestionată doar prin 
intermediul unor inițiative ascendente. Coordonarea timpurie la nivel european și coordonarea procesului în 
direcția integrării sunt esențiale. Acest lucru ar garanta caracterul incluziv al procesului, implicând toate 
statele membre ale UE și comunitățile de părți interesate pertinente și ar facilita accelerarea dezvoltării 
sistemelor naționale de informații în domeniul cercetării.  

Responsabilitatea privind activitățile de monitorizare în raport cu realizarea Spațiului european de cercetare 

(SEC) și actualul sprijin activ în favoarea dezvoltării infrastructurilor electronice de cercetare la nivel 

european conferă Comisiei Europene cel mai plauzibil rol de actor și coordonator principal. 

Organizațiile care trebuie implicate cuprind reprezentanți ai diverselor comunități de părți interesate, și 
anume experți în elaborarea de indicatori și în analiza politică, experți în tehnologia informației, Science 
Europe ca organizație reprezentativă a agențiilor naționale de finanțare și a comunităților științifice, precum 
și responsabilii sistemelor naționale de informații în domeniul cercetării din diferite state membre. 
 

 
Pe baza unui studiu al STOA, cu același titlu, publicat în aprilie 2014 (PE 527.383). 
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