
Masa rotundă 
Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital 

Chișinău, 26 octombrie 2017 
Academia de Studii Economice a Moldovei 

 

Masa rotundă este organizată în 
cadrul săptămânii Internaționale a 
Accesului Deschis (Open Access 
Week), ediția a 10-a. Tema 
săptămânii internaționale a 
Accesului Deschis din acest an este: 
„Deschis pentru a …”  
(„Open in order to …”) 
 
Scopul mesei rotunde:  
a explora provocările și 
oportunitățile emergente cu care se 
confruntă comunitatea științifică din 
Republica Moldova pentru a 
răspunde noii paradigme a Științei 
Deschise. 

Organizator principal: 
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 
 

Coorganizatori: 
Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova). Programul EIFL-
OA Moldova 
Universitatea de Stat din Moldova 
 
 

Locul desfășurării: 
Chișinău, ASEM, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 59, Bloc F, sala 103 
Cu începere de la ora 10.00 
 

Important: 
Termenul de înregistrare pentru participare la masa rotundă:  
până la 23 octombrie 2017. 
 

Termenul de înregistrare pentru participare cu prezentare:  
până la 19 octombrie 2017. 
 
Înregistrarea la adresa: https://goo.gl/forms/tQKMRxbq7JTUF9eB2 

 
Obiectivele mesei rotunde: 
 Prezentarea abordărilor contemporane privind Accesul Deschis și perspectivele pentru Republica Moldova. 

 Promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise. 

 Prezentarea unor rezultate inovatoare în valorificarea conținutului științific. 

 Diseminarea bunelor practici privind managementul datelor științifice. 

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea promovării Accesului Deschis și a Științei Deschise în mediul academic. 

Subiecte pentru discuții: 
 Acces deschis în contextul Științei Deschise. 

 Managementul datelor deschise. 

 Suportul informațional al științei și inovării. 

 Căi de stimulare și asistare a utilizatorilor pentru valorificarea conținutului științific digital. 

 Creșterea vizibilității interne și internaționale a conținutului științific digital. 

 Susținerea publicării în Acces Deschis. 

 Promovarea culturii de cercetare deschisă. 

 Altele. 

Sunt invitați să participe reprezentanții universităților, instituțiilor de cercetare, bibliotecilor, arhivelor, 
pentru schimb de experiență, de idei, cunoștințe și bune practici din domeniu. 

Pentru informații: Telefon: (+373-22) 28 98 39  Fax: (+373-22) 28 98 49   
E-mail: idsi@asm.md   www.idsi.md 
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