
 

 

Masa rotundă 

„Probleme ale Științei Deschise în Republica Moldova” 
Chișinău, 12 decembrie 2019 

Organizatori: 

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 

în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei, RENAM și Consorțiul REM. 

Mișcarea Știința Deschisă a înregistrat progrese substanțiale și a obținut o recunoaștere destul de 
mare în sistemul Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI). Realizările European Open Science Cloud 
(EOSC) și mișcarea FAIR privind datele de cercetare sunt doar două exemple reprezentative de 
dezvoltare a științei deschise. Cu toate acestea, instituirea practicilor științei deschise ca o 
componentă firească a activității științifice zilnice este încă o mare provocare pentru politica științei 
și managementul cercetării-dezvoltării. 

Prin acest apel invităm comunitatea academică, precum și alte părți interesate în mișcarea Știința 
Deschisă să participe la această masă rotundă pentru a discuta diverse subiecte privind Știința Deschisă 
în Republica Moldova. 

Scopul mesei rotunde: 
A explora provocările și oportunitățile emergente cu impact asupra comunității științifice din Republica 
Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise. 

Subiecte pentru discuții: 
 Viziuni de dezvoltare a Științei Deschise în Republica Moldova; 

 Componente ale conținutului digital în Republica Moldova 

 Provocările științei deschise pentru Republica Moldova; 

 Cine are nevoie de Știința Deschisă; 

 Beneficiile Științei Deschise pentru Republica Moldova; 

 Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise în Republica Moldova; 

 Inițiative ale Științei Deschise în Europa de Sud Est; 

 Utilizarea IBN pentru evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice și recunoașterea, 

clasificarea și evidența manifestărilor științifice etc. 

Vă invităm să participați la acest eveniment, care va avea loc joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 
9:00, la Academia de Studii Economice a Moldovei, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, et. 2, aula 203. 
Înregistrarea participanților începe la ora 8.30. 

Înregistrarea la adresa: https://forms.gle/5qbNs7ayuk7ojEqh9 

Pentru informații: Telefon: (+373-22) 28 98 39  Fax: (+373-22) 28 98 49  

E-mail: info@idsi.md   www.idsi.md 
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