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Armonizarea cadrului legislativ privind Știința Deschisă:  

a 3-a ședință on-line a reprezentanților instituţiilor partenere, 3 și 4 martie 2021 
 

Grupul de experţi „Dezvoltarea infrastructurii Open Science” la nivel instituţional a 

participat la ședința reprezentanților instituţiilor partenere în cadrul Proiectului MINERVA, 

care s-a desfășurat on-line în zilele de 3 și 4 martie 2021. În cadrul întrunirii au fost 

prezentate rapoarte privind activitatea grupurilor de lucru și activitățile desfășurate. 

Liubovi Karnaeva, coordonatorul grupului OS, director al Bibliotecii Științifice Medicale, 

a prezentat structura şi conţinutul Repozitoriului instituțional, cadrul de reglementare 

elaborat și aprobat la nivel de universitate: Politica instituţională privind accesul deschis la 

informaţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Repozitoriului USMF „Nicolae 

Testemiţanu”. În vederea elaborării Politicii instituţionale privind Ştiinţa Deschisă a fost 

analizat cadrul legislativ la nivel naţional şi European, fiind enunțate priorităţile Universității 

privind Ştiinţa Deschisă. 

Tamilla Barov, membru al grupului OS, administrator al Repozitoriului instituțional, a 

relatat despre dezvoltarea infrastructurii OS prin implementarea sistemului Dspace-CRIS, 

achiziționarea și aplicarea Handle Identificator pentru atribuirea identificatorilor 

înregistrărilor din RI. De asemenea, s-a menţionat că Repozitoriul Instituţional a fost inclus în 

Clasamentul Webometrics al repozitoriilor. În cadrul proiectului MINERVA s-a achiziționat și 

recepționat echipament necesar pentru dezvoltarea continuă a depozitului digital universitar.  

Coordonatorii au remarcat importanţa acestui proiect pentru instituțiile partenere din 

Republica Moldova şi Armenia, în special pentru fortificarea Ştiinţei Deschise. Echipa de 

monitorizare a constatat rezultatele proiectului MINERVA, realizarea cu succes a obiectivelor 

planificate, colaborarea eficientă şi dialogul constructiv între membrii echipei proiectului. 

Totodată, experții au venit cu unele recomandări pentru viitor.  
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La cea de-a 3-a ședință on-line a instituțiilor partenere ale proiectului MINERVA, USMF 

„Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de către: Elena RAEVSCHI, coordonator instituțional al 

proiectului MINERVA; Evelina GHERGHELEGIU, manager de proiect, Daniela GALEA-

ABDUȘA, asistent în cadrul proiectului, Alexandru CORLĂTEANU, Liubovi KARNAEVA, Silvia 

CIUBREI, Tamilla BAROV, Ludmila MALAHOV.  
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