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REZUMAT. Paradigma cercetării în activitatea de cercetarea știinţifică avansată în era cloud computing 
presupune o activitate colaborativă la scară largă a echipelor de cercetare  și creșterea capabilităţii tehnologice 
pentru aplicarea rezultatelor obţinute în practică. Lucrarea prezintă cadrul virtual pentru obţinerea acestui 
deziderat utilizând conceptele de reţea distribuită aplicate facilităţilor de cercetare în concordanţă cu trendul 
dezvoltării tehnologice. 
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ABSTRACT. Research paradigm for advanced scientifically activity in cloud computing era implies a large scale 
collaborative teamwork and advanced technologically capability to apply the findings in real life.The paperwork 
presents the virtual framework to achieve such a goal using distributed network concepts and research 
capabilities in accordance with technological trends. 
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1. CERCETAREA ȘTIINŢIFICĂ  
ȘI SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ 

De-a lungul scalei temporale a ultimei jumătăți 
de secol s-a asistat la schimbarea modelului mental 
care a conferit comunității științifice globale baza 
identitară care a permis evoluția accelerată în aproape 
toate domeniile dezvoltării umane. 

Presupusă  a avea un caracter aproape imuabil, 
paradigma cerecetării  a căpatat deseori caracter de 
contrapunct, având curente și abordări dualiste, de 
tipul echipei de cercetare clasică, în sens academic  
și echipa multidisciplinară cu un caracter mai mult 

sau mai putin distribuit geografic. Dezvoltarea 
accelerată a tehnologiilor de comunicare a permis 
transformarea distanțelor geografice din dezavantaj 
metodologic al cercetării multidisciplinare în avantaj 
al lucrului continuu, sprijinit de accesul neîngrădit la 
informația complexă la nivel global. Se poate afirma 
cu certitudine că o echipa complexă care își 
desfășoară activitatea la diferențe semnificative de 
fus orar poate avea o activitate continuă, generatoare 
de rezultate concrete, aplicabile pe un larg areal 
geografic, progresul apărut în activitatea de cercetare 
beneficiind pe larg de aportul diferențelor culturale 
și de tradiție academică. 

 

 

Fig. 1. Relația sursă-rezultat ca generator de interacțiuni în activitatea de cercetare. 
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2. IDENTITATEA ÎN MEDIUL VIRTUAL. 
RECUNOAȘTEREA ȘTIINŢIFICĂ 

Evoluția tehnologică a potențat capabilitățile de 
gestiune a identității persoanelor la nivel global, 
transformând o activitate eminamente funcționă-
rească, cu impact regional, într-o nouă dimensiune a 
interacțiunilor interumane. 

Privită la început cu o reticență masurată, ca-
pabilitatea rețelelor de interacțiune și socializare 
virtuală s-a dezvoltat exponențial, reusind să con-
centreze la ora actuală resurse umane și de timp care 
au produs o modificare a comportamentului socio-
profesional într-o masură imposibil de anticipat în 
studiile sociologice de acum un deceniu. 

Marile case editoriale, jurnalele și revistele științi-
fice, societățile și asociațiile profesionale, bibliotecile 
de profil și entitățile care derulează activități biblio-
metrice au dezvoltat noi tipuri de capabilități online, 
care, evolutiv, au constituit un mediu virtual complet în 
care activitatea științifică și cercetarea este derulată, 
recunoscută, valorizată și pusă în practică. Importanța 
acestor dezvoltări în mediul virtual a facut ca orice 
activitate de cercetare să fie înregistrată, clasificată și 
diseminată către întreaga comunitate științifică la nivel 
global. Pasul evolutiv imediat următor a fost acela al 
apariției posibilității constituirii unui profil și a unei 
identități specifice fiecarui actor al activității de 
cercetare. Se poate cita, ca exemplu, integrarea prin 

achiziție a serviciilor ISI (Institute for Scientific Infor-
mation) în paleta de activități a Thomson Reuters [1]. 

3. REŢELE DE CERCETARE. PAȘI 
EVOLUTIVI 

Dezvoltarea tehnologiilor de comunicație și cola-
borare în rețeaua Internet a permis ca în paralel cu 
dezvoltarea instrumentelor online de valorizare a 
activității și cercetării științifice amintite anterior să 
asistăm la apariția unor medii colaborative de tip rețea, 
putând cita în acest sens GEANT înființată în Europa 
în anul 2000. Actualmente, în componența sa activează 
cca. 8000 de instituții [3]. Scopul principal al GEANT 
este de a interconecta rețelele naționale europene de 
educație și cercetare (NRENs) la nivel integrativ (fig. 
4) având aproape 50 de milioane de utilizatori (fig. 3). 
GEANT oferă avantajul colaborării cu alte rețele 
regionale (Internet2 [4] și ESnet [5] în Statele Unite, 
AfricaConnect [6], TEIN [7] în zona Asia-Pacific și 
RedCLARA [8] în America Latină). 

Pasul evolutiv după realizarea interconectării 
interregionale începe să se contureze prin tendința de 
concentrare a informației și creșterea accesibilității 
sale la nivel individual. Lucrarea de față propune o 
structură stratificată de abordare și relaționare a 
nivelelor de activitate și colaborare științifică, 
realizată gradual, ținând cont de ierarhia cronologică 
a apariței fiecărui nivel logic (fig. 5). 

 

 

Fig. 2. Abordarea națională (www.e-nformation.ro) privind accesul la resursele de informare științifică [2]. 

 

 

 

 

Fig. 3. Componența sinoptică a GEANT [3]. 
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Fig. 4. Interconectarea globală a GEANT [3]. 

 

Fig. 5. Structură multinivel – arhitectura cadru a rețelelor de cercetare avansată. 

Se propune o arhitectură funcțională care poate 
agrega la nivel global rezultatele structurilor genera-
toare de rezultate teoretice, structurilor generatoare de 
soluții aplicative, structurilor cu activitate în imple-
mentarea proiectelor științifice - în scopul realizării 
premiselor unui transfer tehnologic real și al scurtării 
timpului de punere în practică a rezultatelor cercetării. 
Tehnologiile noi de interacțiune la distanță preiau 
componenta de comunicare globală avansată existenta 
în mijlocul deceniului prezent și o completează în 
sensul asigurării unei teleprezențe reale, disponibile la 
scară largă, apte să ofere experimente și instrumente 
de simulare si analiză, independente din punct de 
vedere al amplasării geografice. 

4. CONCLUZII 

Lucrarea prezintă cadrul arhitectural pentru 
crearea unei rețele virtuale de cercetare avansată și 
transfer tehnologic utilizând conceptele rețelelor 
distribuite aplicate facilităților de cercetare în con-
cordanță cu trendul dezvoltării tehnologice actuale.  

 

Fig. 6. Conceptul de interconectare globală  
a faciltăților de cercetare. 
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Sensul prezent de integrare a facilităților de 
cercetare a debutat la începutul anilor 90, la ora 
actuală existând realizări majore, culminand cu 
rețelele existente prezentate succint în lucrare. 
Utilizarea judicioasă a resurselor financiare alocate 
cercetării avansate a impus formalizarea conceptului 
nou expus în lucrarea de față care asigură un acces 
nediscriminatoriu tuturor echipelor de cercetători 
indiferent de zona geografică și capabilitățile tehno-
logice ale acesteia. 
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