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Rezultatele Proiectul MINERVA obținute pe parcursul anului 2021 au fost prezentate la 

ședința Senatului universitar din luna februarie 2022 de către academicianul Stanislav 

Groppa, prorector pentru activitate de cercetare.  

Academicianului Groppa a făcut un bilanț al realizărilor proiectului MINERVA obținute 

în perioada de referință, unde a menționat despre aderarea USMF „Nicolae Testemițanu„ la 

declarația de la Berlin privind accesul deschis la cunoștințe în domeniul științei și științelor 

umaniste. Profesorul Groppa a menționat că Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor 

asigură beneficii sociale și economice semnificative, iar pentru comunitatea academică era 

digitală oferă o varietate de oportunități privind diseminarea electronică a rezultatelor 

cercetării, una dintre acestea fiind Accesul Deschis.  

Prin aprobarea Politicii privind Accesul Deschis (Decizia Senatului nr. 8/18 din 23 

septembrie 2021) USMF „Nicolae Testemițanu” declară că susține comunicarea liberă și 

schimbul de informații ca fiind cea mai eficientă cale de a asigura accesibilitatea și 

fructificarea cunoștințelor rezultate în urma investigațiilor științifice, a practicilor de 

dezvoltare-inovare, a activităților educaționale, manageriale și de transfer tehnologic. 

Grupurile de lucru din cadrul proiectului MINERVA au elaborat Strategia pentru Știința 

Deschisă a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2021-2026, care vine să consolideze 

implementarea principiului științei deschise la nivel instituțional. 

Conform obiectivului 4 al Strategiei de fortificare a domeniului cercetării și inovării 

(2020-2030) în USMF „Nicolae Testemițanu”, Internaționalizarea procesului de cercetare în 

USMF „Nicolae Testemițanu” și implementarea practică a principiilor științei deschise, 

versiunea actualizată a Strategiei Resurselor umane în cercetare la USMF „Nicolae 



 

Testemițanu” a fost acceptată prin Decizia Consiliului științific nr. 10/1 din 15.12.2021, și 

aprobată prin Decizia Senatului nr. 12/8 din 23.12.2021.  

Grupul de experții pe direcția de dezvoltare a politicilor la nivel național și instituțional 

din cadrul proiectului MINERVA urmează să asigure ajustarea și implementarea Planului de 

acțiuni de implementare a Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători a USMF „Nicolae 

Testemițanu” în conformitate cu prevederile versiunii actualizate a Strategiei Resurselor 

umane în cercetare a IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. 

 

 

 

Mai multe informații despre proiectul MINERVA pot fi găsite pe pagina oficială 

http://minerva-project.ase.md/en/  și https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/ 

precum și pe pagina proiectului MINERVA, USMF „Nicolae Testemițanu” 

https://usmf.md/ro/relatii-externe/proiecte/consolidarea-capacitatilor-de-

gestionarecercetarii-si-stiintei-deschise  
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