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DECIZIE
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Cu privire la aderarea USMF "Nicolae Testemitanu'" 
la Declara�ia de la Berlin privind Accesul deschis la 
cuno_tinte în domeniul _tiin�ei _i _tiin�elor umaniste 

In temeiul Articolului 27 din Declara�ia Universal� a Drepturilor Omului, Declara�iei 
Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, din 27 octombrie, 2020, Recomand�rii (UE) 

2018/790 din 25.04.18 privind accesul la informa�ile stiin�ifice _i conservarea acestora, Planului 

S privind Accesul Deschis, Strategiei na�ionale de dezvoltare,Moldova 2030" elaborat� în baza 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabil� a Organiza�iei Na�iunilor Unite, Foii na�ionale de parcurs 

pentru integrarea Republicii Moldova în Spa�iul European de Cercetare pe anii 2019-2021,

Programului na�ional în domeniile cercetärii _i inov�ri pentru anii 2020-2023, Codului cu privire 

la _tiin�� _i inovare al Republicii Moldova, 2004, Strategiei de fortificare a domeniului Cercetare 

_i Inovare în USMF ,Nicolae Testemi�anu" în perioada 2020-2030 aprobat� prin decizia 

Senatului USMF, Nicolae Testemijanu" 5/1 din 28 mai 2020, precum _i în baza raportului 
prezentat de doamna Olesea Dobrea, director adjunct, Biblioteca ^tiin�ific� Medical� a 

USMF, Consiliul _tiin�ific 

A DECIS: 

1. A lua act de informa�ia prezentat�. 

2. A accepta propunerea de aderare a USMF ,Nicolae Testemi�anu" din RM la Declara�ia de 

la Berlin privind Accesul deschis la cuno_tinte în domeniul _tiin�ei _i _tiintelor umaniste. 

3. A înainta spre aprobare la _edin�a ordinar� a Senatului propunerea de aderare a USMF 

Nicolae Testemi�anu" din RM la Declara�ia de la Berlin privind Accesul deschis la 

cuno_tinte în domeniul _tiin�ei �i _tiintelor umaniste, prev�zut� în planul de activitate a 
proiectului MINERVA - ,Strengthening Research Management and Open Science 

capacities of HEls in Moldova and Armenia", pachet de lucru 2, ac�iunea 2.3. 

4. A înainta Cererea de aderare la Declara�ia de la Berlin, înso�it� de scrisoarea de inten�ie

c�tre societatea Max Planck, în care se va exprima dorin�a de a împ�rt�_i viziunea _i 

valorile Declara�iei de la Berlin privind deschiderea c�tre Accesul la cuno_tin�e în _tiin�e _i 

_tiinte umaniste.

5. A informa coordonatorul proiectului MINERVA despre alinierea USMF la lista 
semnatarilor Declara�iei de la Berlin, care se va reg�si pe site-ul Max-Planck Society.
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6. Grupul de exper�i pe dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel institu�ional Os 

UWG, constituit în baza ordinului rectorului nr. 35-A din 20.02.2020 _i nr. 73-A din 

4.03.2021 (în persoana doamnei Karnaeva Liubovi, coordonator al grupului de exper�i OS- 

UWG) î_i asum� executarea prevederilor prezentei decizii.

7. Controlul realiz�rii prezentei decizii se atribuie doamnei Elena Raevschi, _ef Departament 

Cercetare, Coordonator institu�ional al proiectului MINERVA. 
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