
 

REZUMATUL PROIECTULUI 20.70086.20/COV 

Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării 

practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova 

(GOVSCIENCE) 

Proiectul 20.70086.20/COV: Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: 

Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în 

Republica Moldova (GOVSCIENCE), condus de dr. Alexandru Roșca, a fost implementat în cadrul 
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în perioada iulie 2020 – iunie 2021. 

Scopul proiectului era să realizeze o cercetare a rolului guvernării deschise și științei deschise 
într-un mod simbiotic în perioada pandemiei COVID-19. Agenda colaborării științei și politicului 
impune două concepte, care până mai recent existau, practic, paralel, însă acum se cer de urgență 
amalgamate: "Știința deschisă" și "Guvernarea deschisă". Știința deschisă este centrală pentru 
realizarea dezideratului cooperării, urmărind împărtășirea rezultatelor, metodelor și datelor.  Unul 
din componentele majore ale conceptului științei deschise sunt infrastructurile de cercetare (e-
Infrastructuri deschise pentru cercetarea publică și privată), care ar oferi cercetătorilor accesul la 
datele atât de necesare în perioada lucrului la distanță și măsurilor proactive de protecție a 
personalului. De altă parte, conceptul "guvernării deschise" se referă la practicile de transparență, 
responsabilitate și co-participare la politicile publice.  Împreună, conceptele guvernării deschise și 
științei deschise în mod perfect ating unul din dezideraterele majore ale UE în domeniul actului de 
guvernare: politici bazate pe evidențe ("evidence-based policy making").  

Pentru a atinge acest scop, proiectul și-a propus următoarele obiective:  

1) Colectarea și analizarea abordărilor guvernamentale și extraguvernamentale în timpul 
pandemiei, cu accent pe instrumentariul "guvernării deschise" și implementării "politicilor bazate 
pe dovezi". Acest obiectiv presupune atât studierea cadrului internațional general al politicilor 
publice (cu abordările evoluând de la "aplatizarea curbei" sau "imunitate de turmă" până la 
COVID-disidență), cât și exemple de implicare a societății civile sau cetățenilor în soluționarea 
situațiilor de criză; 

2)  Inventarierea și analiza modalităților și practicilor internaționale de adaptare a societății 
academice la condițiile impuse de COVID-19; cercetarea rolului exponențial crescut al "științei 
deschise",  accesului rapid la date și al infrastructurilor de cercetare; 

3) Analiza și evaluarea modelelor internaționale ale cooperării științei și a factorilor de decizie 
pentru soluționarea crizei, instituite de pandemia COVID-19;  

4) Explorarea capacităților științei socio-umaniste din Republica Moldova de a fi antrenată în 
oferirea expertizei pentru politicile publice în perioadele de criză; elaborarea mecanismului de 
integrare de facto a cercetării socio-umaniste naționale în Spațiul European de Cercetare prin 
accesarea infrastructurilor europene de cercetare din domeniu. 

Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivele proiectului au cuprins: 

1. Organizarea conferinței științifice internaționale cu genericul cu genericul: „Politici bazate pe 
dovezi”: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova”, 2.12.2020; 



2. Organizarea conferinței științifice internaționale cu genericul: „Strategia "guvernării deschise" 
pentru abordarea pandemiei COVID-19: experiența internațională și bune practici pentru 
Republica Moldova”, 13.05.21; 

3. Organizarea trainingului: RECAST Training School in the Humanities & the Social Sciences 
(2021 edition): Democratic Constitutionalism and Rights during COVID-19. COST Action 16211: 
Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe (RECAST). 
Chișinău, 10-11 februarie 2021; online; 

4. Editarea monografiei colective: «Implementarea practică a conceptului Politici bazate pe 
dovezi: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova». Materialele 
conferinței științifice cu participare Internațională din 2 decembrie 2020. Chișinău: ÎS FEP 
"Tipografi a Centrală", 2021. ISBN 978-9975-157-24-7; 

5. Pregătirea pentru editare a monografiei colective nr.2: Implicarea științei socio-umaniste în 
oferirea expertizei pentru "politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: 
experiență internațională și bune practici pentru Republica Moldova 

Rezultatele proiectului cuprind: 

1)Inventarierea abordărilor teoretice și practice, la care au apelat guvernele lumii pentru a aplana 
efectele negative ale pandemiei COVID-19, cu accent pe coeziune socială; 

2)Inventarierea a strategiilor socio-politice și economice de depășire a crizei post-COVID-19; 

3)O analiză a abordărilor care au reieșit în mod cert dintr-un dialog public cu societatea 
academică, cu accent pe politicile bazate pe evidență și guvernare deschisă; 

4)O analiză a mecanismelor de coordonare a transferului de cunoștințe între științele socio-
umaniste și politica publică; 

5)Un set de recomandări cu privire la crearea unui cadru juridic și guvernamental solid pentru 
partajarea și reutilizarea datelor în condițiile pandemiei; 

6) Inventarierea și descrierea infrastructurilor europene de cercetare; 

7) Crearea de sinergii de cercetare cu alte instituții de peste hotare, interesate în studierea 
funcționalității sociale în perioada COVID-19. 

 


