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Grupul de lucru la nivel instituţional, în cadrul proiectului MINERVA, în colaborare cu Departamentul 
Cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu” au organizat o sesiune de orientare privind bunele practici 
bazate pe HR4RS, politica OTR-M și perspective, în data de 22 septembrie 2021. Seminarul a avut drept 
scop iniţierea cercetătorilor în implementarea bunelor practici în Strategia Resurselor Umane pentru 
Cercetători USMF  „Nicolae Testemițanu”. Evenimentul s-a desfăşurat în regim on-line, în cadrul 
proiectului „Sporirea eficienţei, calităţii și excelenței managementului științific și Științei Deschise a 
universităților din Moldova și Armenia” (MINERVA). 
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În cadrul sesiunii au fost abordate următoarele subiecte:  

1. Responsabilitatea și atitudinea profesională a cercetătorului 
2. Obligaţiile contractuale şi legale ale cercetătorului 
3. Implementarea bunei practici în cercetare 
4. Diseminarea şi exploatarea rezultatelor cercetării 
5. Angajamentul public al cercetătorului 
6. Principiul de nediscriminare 
7. Sistemul de evaluare pentru toate categoriile de cercetători 
8. Recunoașterea experienței dobândite a cercetătorului prin mobilitate și calificări 
9. Accesul la formarea profesională în cercetare şi la dezvoltarea continuă 
10. Dreptul de proprietate intelectuală, dreptul de autor 
11. Participarea în organismele de luare a deciziilor  
12. Angajamentul public, mentoratul 

 
La eveniment au participat 17 persoane (cercetători ştiinţifici şi studenți-doctoranzi), care au acumulat 
noi cunoştinţe, și-au dezvoltat competenţe în implementarea bunelor practici în Strategia Resurselor 
Umane pentru Cercetători USMF „Nicolae Testemițanu”. Membrii comunității universitare au manifestat 
un interes deosebit pentru informația prezentată şi au avut posibilitatea să exerseze practic pe 
parcursul sesiunii. 
 
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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