
 

 

Conferința științifică națională „ȘTIINȚA DESCHISĂ”. Ediția I 
Chișinău, 22 noiembrie 2018 

Deschiderea științei impune o 
nouă abordare sistemică, în 
special în strategiile și politicile 
aprobate la nivel național și 
internațional. În Republica 
Moldova este necesară 
promovarea și implementarea 
politicilor Științei Deschise. 
Activitățile de promovare a 
Științei Deschise necesită și 
acțiuni concrete de instruire, de 
difuzare, de implementare care să 
fie coordonate la nivel național. 
 

Organizator: 
Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 
Coorganizatori: 
Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) 
 

Locul desfășurării: 
Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală (Institut) „Andrei Lupan”,  
str. Academiei, 5A 
Cu începere de la ora 9.00 
Înregistrarea: 8.30 – 9.00 
 

Important: 
Termenul de înregistrare pentru participare la conferință:  
până la 19 noiembrie 2018. 
 

Înregistrarea la adresa: https://goo.gl/forms/SyjemfEXfjim6Mk43  

Scopul conferinței:  
A explora provocările și oportunitățile emergente cu care se confruntă comunitatea științifică din Republica 
Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. 

Obiectivele conferinței: 
 Prezentarea abordărilor contemporane privind Știința Deschisă și perspectivele pentru Republica Moldova. 

 Promovarea Accesului Deschis și a Științei Deschise. 

 Prezentarea unor rezultate inovatoare în valorificarea conținutului științific. 

 Prezentarea platformei prin reingineria instrumentelor în contextul promovării Științei Deschise. 

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea promovării Științei Deschise în mediul academic.  

Subiecte pentru discuții: 
 Știința Deschisă: provocări și oportunități 

 Știința Deschisă: o nouă paradigmă a cercetării în era digitală 

 Știința Deschisă: Unde suntem și unde vrem să ajungem? 

 Știința Deschisă: Cheltuieli sau investiție? 

 Suportul informațional al științei și inovării în contextul Științei Deschise. 

 Provocările științei deschise pentru Republica Moldova. 

 Publicarea științifică în contextul Științei Deschise. 

 Reingineria instrumentelor de acces și diseminare a rezultatelor cercetării în contextul Științei Deschise. 

 Promovarea culturii de cercetare deschisă. 

 Altele. 

Sunt invitați să participe reprezentanții instituțiilor de cercetare, universităților, 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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