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În data de 13 decembrie Oficiul Național Erasmus+ a realizat prima acțiune de 
monitorizare a proiectului MINERVA, cu scopul de a urmări rezultatele în implementarea 
proiectelor Erasmus+, precum și de a identifica dificultățile și barierele cu care se 
confruntă partenerii. Evenimentul a avut loc la Academia de Studii Economice a Moldovei. 

Proiectul MINERVA este un proiect de consolidare a capacităților de cercetare și a științei 
deschise în universitățile din Moldova și Armenia, având ca obiective: perfecționarea 
legislației naționale și a politicilor instituționale legate de știința deschisă din Moldova și 
Armenia; consolidarea funcției universitare, prin crearea repozitoriilor instituționale și 
creșterea capacităților instituționale pentru furnizarea unui suport eficient cercetătorilor 
în ceea ce privește implementarea principiilor științifice deschise în domeniul educației și 
excelenței în cercetare.  

Proiectul MINERVA cuprinde șapte pachete de lucru, care descriu acțiunile ce trebuie 
întreprinse, precum și partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul 
proiectului pentru finalizarea acestuia.  

În cadrul ședinței de monitorizare, USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de 
către:  profesorul universitar Gheorghe Rojnoveanu, coordonatorul și managerul 
proiectului; Evelina Gherghelegiu, șefa Departamentului Relații Externe și Integrare 
Europeană, Daniela Galea-Abdușa, metodist-coordonator, Departamentul Știință;  Liubovi 
Karnaeva, director, Biblioteca Științifică Medicală; Silvia Ciubrei, șefa Departamentului 
Comunicare și Relații Publice, director adjunct, Biblioteca Științifică Medicală; Alexandru 
Mațcan, inginer, Departamentul Tehnologia Informației și a Comunicației; care sunt 
membri ai echipelor de lucru, formate în vederea realizării activităților de proiect.  
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Evelina Gherghelegiu, membră a echipei de management al proiectului, a prezentat 
activitățile realizate de către grupurile de lucru USMF  „Nicolae Testemițanu” (MINERVA`s 
achievements and obstacles for project’s activities implementation at the  
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of 
Moldova (SUMPh)).  

Despre perspectivele de dezvoltare a Repozitoriului instituțional a USMF „Nicolae 
Testemițanu” în cadrul proiectului MINERVA a vorbit Silvia Ciubrei, membră a grupului de 
experți în dezvoltarea infrastructurii Open Science la nivel instituțional.  

În cadrul ședinței au fost discutate activitățile ce urmează a fi realizate în al doilea an de 
implementare a Proiectului MINERVA.  

 

 

 

 


