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A doua vizită de studiu a fost realizată la Universitatea din Liege, Belgia, în perioada 21-25 
octombrie 2019, pentru a identifica cele mai bune practici de management al cercetării. 
 
La vizita de studiu au participat delegațiile din Moldova și Armenia, reprezentate de 
prorectori, coordonatorii instituționali ai proiectului, care au participat la diferite activități 
pentru consolidarea cunoștințelor despre cele mai bune practici de management al 
cercetării. 
 
USMF „Nicolae Testemițanu” a fost reprezentată de grupul de experţi (dezvoltarea de 
politici la nivel naţional şi internaţional) al proiectului: Olga Tagadiuc, dr. hab. şt. med., 
prof. univ., Ghenadie Curocichin, dr. hab. şt. med., prof. univ., Mihai Todiraş, dr. hab. șt. med, 
conf. cercet., Valentina Vorojbit, dr. șt. biol., conf. univ. 
 
În cadrul vizitei au fost abordate următoarele subiecte: 
 
1. Introducere în URS4R; 

2. Cele mai bune practici din Moldova: cazul Academiei de Studii Economice a Moldovei; 

3. Cele mai bune practici din Moldova: cazul Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova; 

4. EURAXESS- Analiza decalajelor și elaborarea Planului de acțiuni; 

5. Angajament instituțional și calendarul; 

6. Implicarea cercetătorilor în proces; 

7. Procesul de solicitare HRS4R și rolul evaluatorului. 
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Profesorul universitar Ghenadie Curocichin a prezentat raportul „Nicolae Testemitanu State 
University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova of the way to Open 
Science”. 
 
Limba de lucru a fost engleza. Sesiunile au fost organizate în mod interactiv, inclusiv lucrul 
în grup și alte activități interactive. 
 
Programul vizitei de studiu și prezentările sunt accesibile pe: http://www.minerva-
project.space/index.php/study-visit-to-eu-partner-to-identify-best-practices-of-research-
management-university-of-li-ge-belgium-21-25-october-2019 
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