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Proiect de recomandare privind știința deschisă 
• ADNOTARE. Sursa: 40 C / Rezoluția 24. 

• Context: Consiliul Executiv a propus Directorului General să prezinte Conferinței 
Generale la cea de-a 40-a sesiune, un studiu preliminar privind aspectele tehnice, 
financiare și juridice ale adoptării unui document normativ privind știința deschisă. 
S-a decis să fie prezentat la cea de-a 41-a sesiune un proiect de text al unei 
recomandări UNESCO privind știința deschisă în conformitate cu procedurile și 
recomandările pentru statele membre și convențiile internaționale. 

• Conținut: Proiectul final al Recomandării privind Știința Deschisă este prezentat 
Conferinței Generale pentru examinare și posibilă adoptare a rezoluției pentru a 
41-a sesiune, desfășurată la Paris în perioada 9-24 noiembrie 2021. 

• Conferinta generala, recunoscând necesitatea urgentă de examinare a 
documentului 41 C/22, recunoscând că un astfel de act normativ ar putea fi un 
instrument cheie pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul științei 
deschise pentru a reduce inegalitățile existente în știință, tehnologie și inovare 
(STI) și pentru a accelera progresul în implementarea Agendei pentru Dezvoltare 
durabilă pentru perioada până în 2030, atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și alte sarcini. 
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Anexa. Proiect de recomandare UNESCO privind știința deschisă 

• Preambul:  Conferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO), la cea de-a 41-a sesiune, desfășurată la Paris în 
perioada 9-24 noiembrie 2021,  

• recunoscând nevoia urgentă de a aborda provocările complexe de mediu, sociale și 
economice cu care se confruntă umanitatea și planeta 

• luând în considerare importanța vitală a științei, tehnologiei și inovației (STI) 
pentru a depăși aceste provocări, oferind soluții care îmbunătățesc bunăstarea 
oamenilor 

• luând în considerare, de asemenea, oportunitățile și perspectivele oferite de 
proliferarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și a interconexiunilor globale 
pentru a accelera progresul uman și a construi societăți ale cunoașterii 

• considerând că o practică științifică mai deschisă, transparentă, colaborativă și 
incluzivă, combinată cu cunoștințe științifice mai accesibile și verificabile, deschise 
analizei și evaluării critice reprezintă un mecanism mai eficient 

• menționând, de asemenea, că criza globală de sănătate cauzată de pandemia de 
COVID-19 a demonstrat lumii nevoia urgentă de a asigura accesul egal la informații 
științifice 
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Anexa. Proiect de recomandare UNESCO privind știința deschisă 

• având în vedere, în continuare, că practica științei deschise, bazată pe valorile 
cooperării și schimbului de informații, se bazează pe sistemele de proprietate 
intelectuală existente și promovează o abordare deschisă care încurajează 
utilizarea licențelor deschise, deschide accesul publicului la diverse materiale, 
pentru a extinde acces universal la cunoaștere în beneficiul științei și al societății 

• remarcând în plus că practicile științifice deschise care promovează deschiderea, 
transparența și incluziunea sunt deja răspândite în întreaga lume și că un număr 
tot mai mare de produse științifice sunt deja în domeniul public sau licențiate în 
cadrul unui sistem de licență deschisă, care oferă acces gratuit la aceste materiale 
cu posibilitatea de reutilizare și distribuție în anumite condiții 

• afirmând, de asemenea, că accesul sporit la procesele și rezultatele științifice 
poate îmbunătăți eficiența și productivitatea sistemelor științifice prin reducerea 
costurilor de duplicare a eforturilor în colectarea, crearea, transferul și reutilizarea 
datelor și materialelor științifice. 

• recunoscând, de asemenea, că știința deschisă adoptă o abordare respectuoasă a 
diversității culturilor și sistemelor de cunoaștere a lumii, considerând-o drept bază 
pentru dezvoltarea durabilă 
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Anexa. Proiect de recomandare UNESCO privind știința deschisă 

• 1. Adoptă această recomandare privind știința deschisă... noiembrie 2021; 

• 2. Încurajează statele membre să aplice prevederile prezentei recomandări prin 
luarea măsurilor adecvate pentru a pune în aplicare principiile acesteia în 
jurisdicția lor, inclusiv măsurile necesare de natură legislativă sau de altă natură, în 
conformitate cu practica constituțională și structurile de conducere ale fiecărui 
stat; 

• 3. Recomandă, de asemenea, statele membre să aducă această recomandare în 
atenția autorităților și organizațiilor responsabile cu știință, tehnologie și inovare și 
să se consulte cu structurile relevante care se ocupă de probleme de știință 
deschisă;  

• 4. Recomandă în continuare statele membre să coopereze în inițiative bilaterale, 
regionale, multilaterale și globale pentru promovarea științei deschise; 

• 5. Recomandă statele membre să raporteze către UNESCO cu privire la măsurile pe 
care le-au luat pentru a pune în aplicare această recomandare, într-un interval de 
timp și într-o manieră care urmează a fi stabilite. 
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I. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE RECOMANDĂRII 

• 1. Scopul acestei recomandări este de a oferi un cadru internațional pentru politica 
și practica științei deschise, care ține cont de diferențele disciplinare și regionale în 
abordările științei deschise, libertatea academică, nevoia de transformare de gen și 
provocările specifice cu care se confruntă cadrele științifice. 

• 2. Această recomandare stabilește o definiție general acceptată, valori comune, 
principii și norme ale științei deschise într-un context internațional și propune un 
set de măsuri pentru a promova implementarea corectă și echitabilă a metodelor 
științei deschise pentru toți la nivel individual, instituțional, național, la nivel 
regional și internațional. 

• 3. Recomandarea are ca scop rezolvarea următoarelor sarcini cheie și acoperă 
următoarele domenii de activitate: 
– promovarea unei înțelegeri comune a științei deschise, a beneficiilor și problemelor asociate acesteia 

și popularizarea diferitelor modalități de implementare a acesteia; 

– investiții în infrastructură și servicii de sprijin pentru știința deschisă; 

– investiții în capitalul uman, formare, educație, alfabetizare digitală și consolidarea capacităților 
pentru știința deschisă; 

– promovarea utilizării metodelor inovatoare ale științei deschise în diferite etape ale procesului 
științific. 
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II. DEFINIȚIA ȘTIINȚEI DESCHISE 
• 4. Conform Recomandării UNESCO privind activitatea științifică a cercetătorilor (2017) 

„știința” este înțeleasă ca o activitate în cursul căreia umanitatea, acționând individual, 
în grupuri mici sau colective mari, încearcă în mod organizat, prin cooperare și 
competiție să identifice și să conștientize lanțurile de relații de cauză și efect, relații 
sau interacțiuni bazate pe un studiu obiectiv al fenomenelor observate și verificarea 
rezultatelor acestuia prin schimbul de constatări și date și evaluarea lor.  

• 5. Pe baza principiilor fundamentale ale libertății academice, integrității cercetării și 
unui nivel științific înalt, știința deschisă stabilește o nouă paradigmă în care 
activitățile științifice includ metode de creștere a nivelului de reproductibilitate, 
transparență, schimb de informații și cooperare bazate pe extinderea accesului deschis 
la materiale, instrumente și procese științifice.  

• 6. În sensul prezentei recomandări, termenul „știință deschisă” înseamnă un cadru 
care reunește diferite mișcări și forme de activitate menite să facă cunoștințele 
științifice în diferite limbi deschise, disponibile publicului și adecvate pentru reutilizare 
universală, să sporească cooperarea științifică și schimbul de informații în beneficiul 
științei și societății și deschiderea proceselor de creare, evaluare și diseminare a 
cunoștințelor științifice către actorii sociali din afara comunității științifice tradiționale. 
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II. DEFINIȚIA ȘTIINȚEI DESCHISE 
• 7. Cunoștințe științifice deschise înseamnă acces la publicații științifice, date de 

cercetare, metadate, resurse educaționale deschise, software, coduri sursă și 
hardware aflate în acces liber sau protejate prin drepturi de autor și publicate sub 
o licență deschisă care permite accesul, reutilizarea, schimbarea scopului, 
adaptarea și distribuția în anumite condiții. Astfel, utilizatorii au acces gratuit la 
următoarele materiale: 
– (a) publicațiile științifice, care includ articole din reviste și cărți științifice evaluate de colegi, rapoarte 

științifice, lucrări ale conferințelor, ar trebui plasate în arhive online deschise, cu acces la acestea 
imediat după publicare. 

– (b) Date deschise de cercetare, inclusiv, printre altele, date digitale și analogice, atât brute, cât și 
prelucrate, cu metadate însoțitoare, date numerice, înregistrări text, imagini, înregistrări audio, 
protocoale, coduri de analiză și fluxuri de lucru care pot fi reutilizate și conservate în mod deschis; și 
redistribuite de către orice persoană, cu condiția să fie indicată sursa. 

– (c) Resurse educaționale deschise, care includ materiale didactice, de predare și de cercetare în orice 
mediu (digital sau de altă natură) care sunt postate în domeniul public sau au fost eliberate sub o 
licență deschisă care permite accesul, utilizarea, adaptarea și distribuirea liberă de către terți; fără 
restricții sau cu restricții minore. 

– (d) Software-ul și codul sursă deschisă, care includ, în general, software-ul al cărui cod sursă este pus 
prompt la dispoziția utilizatorilor într-o formă convenabilă pentru aceștia, sub o licență deschisă. 

– (e) Hardware open source, care se referă în general la specificațiile de proiectare ale unui obiect fizic, 
licențiat în așa fel încât obiectul să poată fi studiat, modificat, creat și distribuit de oricine. 
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II. DEFINIȚIA ȘTIINȚEI DESCHISE 

• 8. Accesul la cunoștințele științifice ar trebui să fie cât mai deschis posibil. 
Restricțiile de acces trebuie să fie proporționale și justificate. Ele pot fi justificate 
doar prin considerente de protecție a drepturilor omului, securitate națională, 
confidențialitate și dreptul la viață privată. 

• 9. Infrastructură științifică deschisă înseamnă infrastructură publică virtuală sau 
fizică de cercetare (inclusiv echipamente științifice de bază și seturi de 
instrumente, resurse bazate pe cunoștințe, cum ar fi colecții, reviste și platforme 
pentru acces deschis la publicații, depozite, arhive și date științifice, sisteme 
moderne de informare pentru cercetare, sisteme bibliometrice și scientometrice 
utilizate pentru evaluarea și analiza diferitelor domenii ale științei, infrastructura 
deschisă pentru calcul și prelucrarea datelor, care permite analiza colectivă și 
multidisciplinară a datelor și obiecte de infrastructură digitală), care este necesar 
pentru a sprijini știința deschisă și pentru a satisface nevoile diferitelor comunități. 
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II. DEFINIȚIA ȘTIINȚEI DESCHISE 

• 10. Participarea deschisă a actorilor sociali înseamnă o colaborare sporită între 
oamenii de știință și actorii sociali din afara comunității științifice, care se bazează 
pe utilizarea metodelor și instrumentelor de lucru deschise care fac parte din ciclul 
de cercetare. 

• 11. Dialogul deschis cu alte sisteme de cunoaștere înseamnă dialog între diferiți 
deținători de cunoștințe, participanții la care recunosc existența unei largi varietați 
de sisteme de cunoștințe și modele epistemologice, precum și diversitatea 
creatorilor de cunoștințe, în spiritul Declarației UNESCO privind diversitatea 
culturală din 2001.  

• 12. Sectorul public trebuie să joace un rol de lider în punerea în aplicare a 
principiilor științei deschise. Cu toate acestea, cercetarea finanțată de sectorul 
privat ar trebui, de asemenea, să fie ghidată de aceste principii. 
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III. VALORILE DE BAZĂ ȘI PRINCIPIILE DIRECTIVE ALE ȘTIINȚEI DESCHISE 

• 13. Valorile de bază ale științei deschise provin din drepturile omului, implicațiile 
etice, epistemologice, economice, juridice, politice, sociale, integrative și 
tehnologice ale descoperirii științei pentru societate și extinderea principiilor 
deschiderii la întregul ciclu de cercetare științifică. Acestea includ: 

• (a) Calitate și integritate - știința deschisă trebuie să respecte libertățile academice 
și drepturile omului și să asigure cercetare de înaltă calitate 

• (b) Beneficii pentru societate - ca un bun public global, știința deschisă trebuie să 
aparțină și să beneficieze întreaga umanitate. 

• (c) Echitate și egalitate - știința deschisă are un rol important de jucat în asigurarea 
egalității de drepturi pentru cercetătorii din țările dezvoltate și în curs de 
dezvoltare 

• (d) Diversitate și incluziune - știința deschisă ar trebui să cuprindă o varietate de 
cunoștințe, metode și proceduri de lucru, limbi, rezultate și subiecte de cercetare 
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III. VALORILE DE BAZĂ ȘI PRINCIPIILE DIRECTIVE ALE ȘTIINȚEI DESCHISE 

• 14. Următoarele principii directoare pentru știința deschisă oferă un cadru pentru 
crearea condițiilor și implementarea metodelor care promovează valorile de mai 
sus și idealurile științei deschise: 
– (a) Transparența, controlul, analiza critică și reproductibilitatea rezultatelor - deschiderea ar trebui 

încurajată în toate etapele activității științifice pentru a spori fiabilitatea și acuratețea rezultatelor 
științifice. 

– (b) Egalitatea de șanse - toți oamenii de știință și alți subiecți și părți interesate ale științei deschise, 
indiferent de locația lor, naționalitate, rasă, vârstă, sex, nivel de venit, statut socioeconomic, stadiu 
de carieră, disciplină, limbă, religie, dizabilitate, etnie și migrație, statutul sau alte motive au șanse 
egale în ceea ce privește accesul la știință deschisă. 

– (c) Responsabilitate și respect - o mai mare deschidere duce la o mai mare responsabilitate a tuturor 
actorilor implicați în știința deschisă 

– (d) Colaborare, participare și incluziune - colaborarea la toate nivelurile procesului științific în afara 
barierelor geografice, lingvistice și de resurse ar trebui să devină normă 

– (e) Flexibilitate - datorită diversității sistemelor științifice, a subiectelor și a resurselor existente în 
lume, precum și datorită dezvoltării dinamice a tehnologiilor informației și comunicațiilor, nu există 
abordări universale privind utilizarea instrumentelor științifice deschise 

– (f) Sustenabilitate - pentru ca știința deschisă să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe practici, 
servicii, infrastructură și modele de finanțare durabile pe termen lung 
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IV. DIRECȚIILE DE ACTIVITATE 
• (i) Promovarea unei înțelegeri comune a științei deschise, a beneficiilor și provocărilor 

acesteia și popularizarea diferitelor moduri în care aceasta poate fi implementată 

• Statele membre sunt încurajate să promoveze și să mențină o înțelegere comună a 
conceptului de știință deschisă, așa cum este definit în prezenta recomandare, în 
comunitatea științifică și în rândul diverșilor actori ai științei deschise, precum și să asigure 
planificarea strategică și stimularea activităților de promovarea științei deschise la nivel 
instituțional, național și regional, respectând totodată diversitatea abordărilor și practicilor 
științei deschise. Statele membre sunt invitate să ia în considerare următoarele măsuri: 

• (ii) Crearea unui mediu politic de susținere pentru știința deschisă 

• (iii) Investiții în infrastructură și servicii de sprijin pentru știința deschisă 

• (iv) Investiții în capitalul uman, formare, educație, alfabetizare digitală și consolidare a 
capacităților pentru știința deschisă 

• (v) Construirea unei culturi a științei deschise și alinierea stimulentelor pentru adoptarea 
acesteia 

• (vi) Promovarea aplicării metodelor inovatoare de știință deschisă în diferite etape ale 
procesului științific 

• (vii) Promovarea cooperării internaționale și multilaterale în contextul științei deschise în 
vederea reducerii a lacunelor de cunoaștere în mediului digital și tehnologic. 
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V. MONITORIZAREA 

• Statele membre ar trebui să monitorizeze politicile și mecanismele științifice 
deschise, ținând seama de contextele lor respective, de structurile de guvernanță 
și de dispozițiile constituționale, utilizând o combinație de metode cantitative și 
calitative, după caz. Statele membre sunt invitate să ia în considerare următoarele 
măsuri: 

• (a) Instituirea unor mecanisme adecvate de monitorizare și evaluare pentru a 
măsura eficacitatea și eficiența politicilor și stimulentelor științifice deschise în 
raport cu obiectivele lor declarate. 

• (b) Colectează și diseminează informații despre munca depusă, cele mai bune 
practici și inovații, precum și rapoarte de cercetare despre știința deschisă și 
implicațiile implementării acesteia 

• (c) Analiza fezabilității dezvoltării unui mecanism de monitorizare, care să includă 
indicatori calitativi și cantitativi, în cadrul planurilor strategice naționale prezentate 
la nivel internațional, care să cuprindă obiective și măsuri pentru implementarea 
prezentei recomandări pe termen scurt, mediu și lung. Știința deschisă ar trebui 
monitorizată în mod deschis și sub control public. 
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Sursa: Draft Recommendation on Open Science [online]. The UNESCO Digital Library. 
Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841 
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