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INFORMATION ANALYTICAL SYSTEM FOR
RESEARCH ACTIVITY MANAGEMENT
An increasing informational pressure is being
registered in the research domain as well, focusing,
in particular, on issues of management and decision
making. To not turn ourselves to a body concerned
primarily with the production and analysis of information about himself, it is necessary to adopt modern
information technologies for the research activity
management. The present article gives some principles, which should underlie such an information system. Also, a general description of the Information
Analytical System (IAS) for research institutions in
Moldova, developed to be use both by researchers
and managers at any level, representing a complex
software tool, is given. The IAS is being elaborated
at the Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova in the
framework of the bilateral cooperation with Romania project MIACSAM, the Romanian partner being
the Institute of Computer Science from Iaşi of the
Romanian Academy.

1. Introducere
Fiecare generaţie de oameni are parte de propria
revoluţie tehnologică. Incontestabil, cea pe care o
trăieşte societatea de azi este marcată de implementarea la scară largă a tehnologiilor informaţionale.
Un termen relativ nou, încadrat în tabloul modern al
Societăţii Informaţionale, este cel al datelor de mare
volum (Big Data), în creştere exponenţială, practic,
în toate domeniile.
O presiune informaţională ascendentă se înre-

gistrează şi în domeniul cercetării, vizând, în particular, aspectele de management şi luare a deciziilor. Încă din 1998, Uniunea Europeană a formulat
problema elaborării unor sisteme informaţionale
(sau a unor baze de date), care să stocheze şi să permită procesarea datelor referitoare la activitatea de
cercetare. Astfel de sisteme, cunoscute sub abrevierea CRIS (Current Research Information Systems)
[1,2], se cereau nu doar a fi elaborate de la caz la
caz, ci conjugate şi standardizate. Un sistem din categoria CRIS are drept scop înglobarea informaţiei
referitoare la persoane, proiecte, organizaţii, rezultate, evenimente, facilităţi, echipament. Organizaţia
europeană euroCRIS, responsabilă de diseminarea
informaţiilor referitoare la sistemele respective, a
publicat o serie de rapoarte anuale [3], a organizat
diverse evenimente, promovând cele mai bune practici din domeniu.
Spre regretul nostru, constatăm o lacună în acest
domeniu în Republica Moldova. Astăzi nu avem un
suport informatic, care ar putea să ne ofere răspunsuri la întrebări de tipul „Câte articole în reviste
internaţionale au publicat pe parcursul anilor 20072012 cercetătorii ştiinţifici principali?” sau „La câte
conferinţe internaţionale, desfăşurate în afara ţării,
au participat în anul curent tinerii cercetători?”. În
cel mai bun caz putem identifica organizaţii din
sfera de cercetare-dezvoltare care posedă sisteme
informaţionale cu anumite elemente din cele enumerate mai sus (spre exemplu, liste de personal cu
indicarea funcţiei şi gradului ştiinţific), fără a fi posibilă procesarea lor integrală şi integrată în vederea
stabilirii anumitor indicatori ce caracterizează activitatea de cercetare.
Un pas mai avansat îl prezintă proiectul „Expert On-line” [4], care asigură asocierea „cercetători-proiecte”, dar funcţionarea lui încă lasă mult de
dorit. Pe de altă parte, ne confruntăm tot mai frecvent cu o creştere a numărului indicatorilor care caracterizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi cu
diversificarea lor. Urmărind drept exemplu doar doi
din ei (din lista celor solicitaţi în rapoartele anuale
de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică): resursele umane şi publicaţiile,
vom constata că numărul datelor pentru primul a
crescut de la 4 în anul 2006 până la 124 în 2010, iar
cel de al doilea, în acelaşi interval de timp, a evoluat
de la 7 la 17.
Pentru a nu ne transforma într-un organ preocupat preponderent cu producerea şi analiza informaţiei despre sine însuşi, este necesar să adoptăm
tehnologii informaţionale moderne pentru managementul activităţii de cercetare. Exemplele de mai sus
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ne conduc spre formularea unor principii [5], care ar
trebui să fundamenteze un sistem informaţional de
acest gen, şi anume:
1. Pornind de la faptul că indicatorii de monitorizare a activităţii de cercetare pot varia substanţial
atât cantitativ, cât şi calitativ, la baza sistemului
trebuie pusă colectarea, stocarea şi prelucrarea informaţiei primare.
2. Informaţia primară trebuie să posede o granularitate echilibrată, astfel ca să permită, pe de o
parte, identificarea datelor solicitate, iar, pe de alta,
să nu conţină prea multe detalii pentru a nu transforma „coşmarul raportării” într-unul al colectării şi
actualizării datelor.
3. Datele au propria lor istorie, care trebuie să
fie reflectată în sistem. Reiterând expresia lui Heraclit „Panta rhei” (Totul curge, nimic nu rămâne
neschimbat), constatăm că, în ultima instanţă, orice
informaţie ar putea fi schimbată: denumiri geografice, denumiri de instituţii, specialităţi, numele persoanelor, denumirile posturilor, titlurilor etc. Deci,
este necesar să asigurăm mecanismul identificării
unei înregistrări sub orice formă istorică în care ea
apare.
Pentru a soluţiona aceste probleme, precum şi
multe altele ce ţin de domeniul managementului
unei instituţii de cercetare, ne-am propus să elaborăm un Sistem Analitic Informaţional (SAI) care să
fie util atât cercetătorilor, cât şi managerilor de orice
nivel, reprezentând un instrument software complex
care răspunde necesităţilor institutelor de cercetare

în privinţa înregistrării, stocării şi raportării sistematice a informaţiilor legate de activitatea de cercetare, exprimată prin astfel de aspecte precum lucrările
ştiinţifice publicate de cercetătorii institutului în reviste ştiinţifice sau volume de conferinţă, participarea cercetătorilor la reuniuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, proiectele de cercetare, naţionale sau
internaţionale pe care institutul le conduce sau la
care colaborează cu alte institute de cercetare etc.
2. Sistem Analitic Informaţional pentru instituţiile de cercetare din Republica Moldova –
descriere generală
SAI este dezvoltat de Institutul de Matematică
şi Informatică (IMI) al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova în cadrul proiectului MIACSAM
de cooperare bilaterală cu România, partenerul român în cadrul acestui proiect fiind Institutul de Informatică Teoretică (IIT) din Iaşi al Academiei Române. La acest proiect IIT a contribuit cu precizarea
unor cerinţe care să facă sistemul compatibil cu necesităţile din România, în special din cadrul Academiei Române, cu analiza rezultatelor şi propunerea
unor îmbunătăţiri. De asemenea, IIT a completat
propria bază de date de lucrări pe acest sistem pentru a facilita schimburile ştiinţifice dintre cele două
institute (IIT şi IMI).
SAI pune la dispoziţie o interfaţă WEB cu utilizatorul, disponibilă din orice browser de Internet
uzual, prin intermediul căreia informaţiile pot fi
inserate şi actualizate în baza de date a sistemului

Fig. 1. Aspectul interfeţei SAI
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Fig. 2. Raport în format Excel generat de SAI

(Fig. 1), iar apoi pot fi exportate prin generarea de
rapoarte în format Excel, adaptate diferitelor sarcini
de management sau raportare (Fig. 2). Există trei
tipuri diferite de utilizatori, fiecare cu drepturi distincte şi adaptate funcţiei persoanei care operează
cu sistemul, cerinţele de securitate fiind asigurate
prin nume de cont şi parolă. Introducerea datelor
poate fi efectuată de oricare dintre cercetătorii institutului pe baza unui cont de utilizator de editare, dar
validarea acestora poate fi efectuată doar de anumiţi utilizatori (spre exemplu, secretarul ştiinţific
al institutului), înregistraţi prin conturi cu drepturi
depline în sistem.
Informaţiile conţinute de SAI pot fi clasificate
în două categorii: informaţii de bază, ajutătoare, numite de autorii sistemului „dicţionare”, ce pot avea
utilizare multiplă, respectiv informaţiile principale,
legate efectiv de cercetătorii din institut şi cele care
descriu punctual lucrările ştiinţifice, participarea la
reuniuni ştiinţifice, participarea la proiecte de cercetare etc.
Necesitatea utilizării informaţiilor de tip dicţionar a fost impusă de echilibrul dintre gradul de
detaliere a informaţiilor stocate şi uşurinţa cu care
sunt introduse informaţiile în sistem, bineînţeles

cu păstrarea tuturor categoriilor relevante de informaţii. Informaţiile de tip dicţionar se referă la: oraşe şi ţări (de exemplu, ca sedii de universităţi sau
edituri), tipuri de publicaţii sau disertaţii, tipuri de
conferinţe, tipuri de proiecte ştiinţifice, universităţi,
edituri, limbi, cetăţenii, valute, domenii ale ştiinţei,
sex, tipul locului de muncă, secţii, laboratoare, tipuri de titluri ştiinţifice şi decoraţii. Aceste categorii
de informaţii sunt utilizate repetitiv la introducerea
informaţiilor despre o lucrare ştiinţifică, ca să luăm
doar acest exemplu. Atât timp cât dicţionarele nu
conţin multe informaţii, introducerea de înscrieri noi
este relativ anevoioasă. Odată cu umplerea acestor
dicţionare, informaţiile necesare introducerii, spre
exemplu, a unei lucrări ştiinţifice noi, pot fi selectate cu uşurinţă dintre cele deja aflate în sistem (prin
intermediul unor ferestre pop-up) şi atunci productivitatea creşte foarte mult.
Informaţiile referitoare la cercetătorii din institut sunt stocate într-o serie de tabele şi cuprind date
personale (conform actelor de identitate), instituţiile de învăţământ superior absolvite, poziţia/funcţia
în cadrul institutului, titlurile ştiinţifice şi tezele de
doctorat, premiile ştiinţifice obţinute, participarea în
cadrul organizaţiilor ştiinţifice naţionale/internaţio-
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nale, precum şi în cadrul colectivelor de redacţie ale naţionale sau internaţionale. Astfel de informaţii se
revistelor ştiinţifice naţionale/internaţionale etc.
introduc într-o serie de tabele principale, după ce în
Vom ilustra funcţionarea sistemului printr-un prealabil au fost completate unele tabele de bază.
exemplu ce ţine de operarea cu lucrările publicaVom menţiona, că sistemul acceptă şi introdute. Introducerea lucrărilor ştiinţifice publicate de cerea datelor incomplete, prin utilizarea sintagmei
cercetătorii din institut presupune parcurgerea mai „datele lipsesc”. O înscriere, care conţine cel pumultor etape: se stabileşte tipul de lucrare ştiinţifi- ţin o coloană cu valoarea „datele lipsesc”, nu va fi
că şi tipul revistei în care a apărut, apoi se parcurge validată până la introducerea datelor complete, în
într-o fereastră pop-up etapa introducerii datelor schimb va exista posibilitatea de a vizualiza/contoreferitoare la revistă: denumire, tip, editura, număr riza informaţia chiar şi în fazele incipiente de apade pagini, limba, anul apariţiei etc. Se parcurge riţie a ei.
apoi etapa înregistrării efective a lucrării în SAI,
Sistemul Analitic Informaţional poate să proprin intermediul unei alte ferestre pop-up, în care ducă rapoarte cu privire la activitatea de cercetare
se specifică titlul lucrării, tipul publicaţiei, revista ştiinţifică stocată în bazele sale de date. Spre exemîn care a apărut, editura, volumul, numărul, pagiplu, pot fi solicitate rapoarte referitoare la publicanile etc. Ultima etapă constă în asocierea autorilor
ţii, autori, cercetători, susţinerea tezelor de doctorat,
la lucrarea ştiinţifică deja înregistrată în SAI într-o
participarea la reuniuni ştiinţifice, participarea la
a treia fereastră pop-up: se selectează lucrarea dinproiecte de cercetare etc.
tr-o listă, se selectează numele şi prenumele unuia
Aplicarea mecanismului filtrelor îi acordă acesdintre autori din tabelul cu cercetători ai institutului
tui proces un caracter flexibil, permiţând atât selecşi se precizează manual numele folosit de autor în
lucrare. Aceasta este soluţia implementată în SAI tarea câmpurilor necesare, cât şi reordonarea lor în
pentru a rezolva problema publicării articolelor de maniera dorită de utilizator. Spre exemplu, pentru
către un autor sub mai multe nume echivalente (de generarea unui raport referitor la un anumit tip de
exemplu, numele anterior căsătoriei, respectiv nu- publicaţii, există posibilitatea aplicării unui filtru
mele soţului în cazul unei cercetătoare sau numele tuturor publicaţiilor stocate deja în SAI. După ce se
scris cu caractere latine şi numele scris cu caractere obţine lista restrânsă de articole ştiinţifice care urchirilice etc.). Astfel, pe baza numelui din actul de mează a fi exportate, coloanele tabelului din fereasidentitate, SAI poate regăsi toate lucrările ştiinţifi- tra principală a interfeţei pot fi manevrate în funcţie
ce publicate de un autor, indiferent de numele pe de necesităţi. Sunt posibile eliminări de coloane,
care l-a folosit pentru publicare. În cazul lucrărilor precum şi schimbarea ordinii coloanelor (de exemcu mai mulţi autori, ei se asociază lucrării conse- plu, se poate aduce coloana de autori din dreapta
cutiv şi se precizează şi poziţia fiecăruia în lista tabelului chiar înainte de coloana cu denumirea
coautorilor (primul autor = 1,
al doilea autor = 2 etc.).
Informaţiile referitoare la
lucrările susţinute de cercetătorii institutului la reuniunile ştiinţifice interne şi internaţionale
(congrese, conferinţe, ateliere de
lucru etc.) se introduc în mod
similar. Se completează mai întâi informaţiile despre reuniunile ştiinţifice respective în tabelele-dicţionar special concepute
şi apoi se completează tabelul
corespunzător privind participarea cercetătorilor la reuniunile ştiinţifice.
O altă categorie de informaţii, acceptată de SAI, este cea
Fig.3. Diagrama repartizării publicaţiilor după ţări obţinută în Excel
referitoare la participarea instiîn baza raportului generat de SAI
tutului la proiecte de cercetare
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articolului ştiinţific). După aranjările cuvenite, rezultatul se poate exporta într-un fişier de tip Excel,
acest format fiind ales datorită faptului că operarea
cu el este familiară unor categorii largi de utilizatori
şi nu doar specialiştilor din domeniul tehnologiilor
informaţionale.
Fişierul generat conţine două foi de calcul aproape identice. În cea de-a doua foaie de calcul există
posibilitatea să se genereze într-un câmp o descriere
a articolului ştiinţific conform formatului de referinţă bibliografică dorit. Acest lucru se realizează
prin personalizarea semnelor de punctuaţie dintre
câmpurile comasate de pe aceeaşi linie din foaia de
calcul, câmpuri care conţin elemente de descriere a
fiecărei lucrări ştiinţifice.
Evident, posedând raportul în formatul Excel,
utilizatorul poate aplica toate posibilităţile respective pentru procesări statistice, grafice etc. (Fig. 3).
3. Starea curentă şi perspective de dezvoltare
În prezent se lucrează cu versiunea-pilot, care
este completată cu date reale din Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. Sunt formate o serie
de dicţionare, cele mai importante fiind: ţări (43),
oraşe (113), edituri (134), instituţii de învăţământ
superior (39), specialităţi după diplomă (32), instituţii pentru susţinerea doctoratelor (49), specialităţi
(48), titluri (10), posturi ştiinţifice (50), foruri ştiinţifice (55) etc. Este completată informaţia despre
angajaţii institutului. Datele despre lucrările publicate, conferinţe ştiinţifice, proiecte se completează
în ordine cronologică inversă (începând cu 2012 şi
mergând spre trecut).
În paralel, colegii din Iaşi continuă popularea
propriei baze de date în vederea creării unei versiunipilot pentru instituţiile de cercetare din România.
Odată cu testarea sistemului în condiţiile introducerii unui număr mare sau foarte mare de lucrări
ştiinţifice este posibilă o revizuire a lui, cu eliminarea elementelor ce se dovedesc a nu fi utilizate
prea mult şi introducerea unor elemente pentru care
iniţial nu s-au preconizat resurse de programare.
De asemenea, sistemul SAI va trebui să fie adaptat
diverselor tipuri de instituţii de cercetare, el fiind
acum orientat spre institutele de matematică şi informatică, pentru care atât revistele ştiinţifice, cât şi
reuniunile ştiinţifice au o anumită specificitate.

4. Concluzii
Sistemul SAI descris mai sus este un instrument
util pentru urmărirea şi raportarea activităţii ştiinţifice din cadrul unui institut, asigurându-se următoarele funcţii:
• acumularea şi analiza sub diferite aspecte a informaţiei detailate referitoare la starea curentă şi dinamica capacităţii ştiinţifice atât a instituţiei de cercetare, cât şi a unor subdiviziuni ale ei, a unor categorii
de personal sau a unei persoane în particular;
• stocarea informaţiei complete cu privire la
capacităţile instituţiei de cercetare cu asigurarea
clasificării ei, concentrării, stabilirii tendinţelor de
dezvoltare;
• suportul deciziilor în managementul proiectelor de cercetare;
• automatizarea elaborării rapoartelor de activitate ştiinţifică (inclusiv ale celor anuale) atât pentru
instituţie, cât şi pentru fiecare cercetător în parte;
• suport pentru pregătirea aplicaţiilor la concursurile proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale;
• suport pentru pregătirea CV-urilor;
• suport în elaborarea rapoartelor (inclusiv ale
celor de autoevaluare) pentru acreditarea instituţiei;
• obţinerea informaţiilor şi generarea diverselor rapoarte în conformitate cu anumite criterii, cu
ajutorul funcţiilor de filtrare;
• posibilitatea includerii informaţiilor specifice
unor instituţii de cercetare de alte profiluri şi extinderea utilizării pentru reuniuni de instituţii.
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