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 Acces Deschis

Accesul Deschis la informaţie
este accesul gratuit, imediat, on-line 

la documente, care permite oricărui utilizator
să citească, să copieze, să tipărească, să 
distribuie, să le folosească în orice scop legal 
fără nici o barieră financiară sau tehnică.



De ce acces deschis?

• Influenţa tehnologiilor informaţionale
• Criza modelului contemporan al 

comunicării ştiinţifice
• Controlul asupra sistemului de publicaţii 

ştiinţifice revine editurilor comerciale
• Bibliotecile reduc numărul de reviste 

abonate
• Creşterea preţurilor la reviste ştiinţifice



üDeclarația de la Budapesta, 2002;
üDeclarația de la Berlin 2003, 2004, 2005,
   privind Accesul deschis la Cunoștințe;
üDeclarația IFLA Accesul deschis la literatura 

științifică, Haga 2003;
üDeclaratia privind publicarea cu acces deschis 

de la Bethesda, SUA 2003;
üRecomandările Asociației Universităților 

Europene, 2008;
 alte documente internaționale, 

În baza iniţiativelor AD



În baza iniţiativelor AD
statele dezvoltate au aprobat politici cu privire la 
Accesul Deschis la informație şi recomandă 
instituţiilor academice, de cercetare să pună în acces 
deschis rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

qMarea  Britanie  – Comitetul  pentru  Ştiinţă  şi 
Tehnică  a  Parlamentului  recomandă  tuturor 
instituţiilor  de  învăţământ  superior  din  ţară 
organizarea  Repozitoriilor  Instituţionale, iar 
cercetătorilor depunerea copiilor articolelor sale în 
Repozitorii în decurs de o lună după publicare.

qSUА – Fundaţia Ştiinţifică Naţională a SUA,  
qCanada  – autoarhivarea  obligatorie  este 
recomandată de Consiliul Ştiinţific al Canadei şi 
Asociaţiei Bibliotecilor Ştiinţifice.



Arhivă electronică



Impactul
• 72% articole Astrophysical Journal  se află în 

acces deschis (majoritatea prin ArXiv)
• Aceste 72% lucrări sunt citate de două ori 

mai mult, decât 28% articole din accesul 
închis.

Date Greg Schwarz 
• Articolele PNAS din acces deschis sunt activate cu 

50% mai mult, decât cele abonate 
 http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0
505/msg01580.html

…şi citate de două ori mai mult
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-

document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157

http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0505/msg01580.html
http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0505/msg01580.html
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157


Acces Deschis - cine este interesat?

• Instituţiile finanţatoare - ca răspuns 
comunităţii cu un feed-back pozitiv al 
investiţiilor pentru cercetare  

• аutorii – difuzarea largă şi impactul lucrărilor 
• utilizatorii – acces la surse primare
• bibliotecile – satisfacerea calitativă a 

cerinţelor informaţionale
• instituţiile ştiinţifice (universităţile) – sporirea 

reputaţiei şi prestigiului  în lumea ştiinţifică. 



Acces Deschis
• Repozitoriile instituționale sunt una din 

expresiile practice ale Accesului Deschis, 
considerat astăzi drept un nou model de 
comunicare ştiinţifică care schimbă 
paradigma publicării tradiționale.

• Prin implicarea bibliotecilor a demarat 
Crearea Repozitoriilor în universitățile din 
Moldova. Este și unul din obiectivele de bază 
ale proiectului TEMPUS ”Modern Information 
Services for improvement Study Quality” 
(MISISQ), în care sunt antrenate 7 biblioteci 
universitare din republică.



Repozitoriile Instituţionale
• Asigură o componentă esenţială în sistemul de 

comunicare ştiinţifică;
• Deschid accesul la cercetări;
• Confirmă controlul comunităţii ştiinţifice asupra 

cercetărilor; 
• Sporesc concurenţa şi diminuează monopolul 

revistelor; 
• Sporesc importanţa instituţiilor şi bibliotecilor care 

deţin RI; 
• Servesc drept indicatori ai calităţii activităţii de 

cercetare în universitate;
• Confirmă importanţa ştiinţifică, socială şi economică 

a cercetărilor ştiinţifice şi, astfel, statutul şi 
importanţa publică a universităţii.



Avantajele publicării într-o arhivă 
deschisă pentru cercetători

• Oferă accesul la un mijloc de comunicare ştiinţifică 
direct şi rapid; 

• Sporeşte vizibilitatea, accesul la rezultate şi 
eficienţa activităţii de cercetare; 

• Creşterea impactului şi citării cercetărilor;
• Conservarea pe termen lung a fişierelor iniţiale 

(fără a avea responsabilitatea acestei 
administrări); 

• Păstrarea dreptului de autor; 
• Acumularea şi valorificarea cunoştinţelor la nivel 

de instituţie; 
• Facilitarea schimburilor cu partenerii. 



Directoriul OpenDOAR (2996 arhive digitale) şi 
Registrul ROAR (4053 arhive digitale) conţin 

repozitorii instituţionale realizate în toată lumea.

Ponderea depozitelor electronice pe ţări (ianuarie 2015)
Sursa: Directoriul OpenDOAR [http://www.opendoar.org/]

http://www.opendoar.org/


Politica instituțională a UTM privind  
Accesul Deschis la informație

Obiective:
1. Asigurarea administrării și conservării pe termen 

lung a lucrărilor științifice digitale produse de 
comunitatea universitară.

2. Asigurarea accesului cât mai larg posibil la 
lucrările științifice produse de comunitatea 
universitară.

• Politica prevede ca toate publicaţiile ştiinţifice, 
elaborate în baza proiectelor de cercetare finanţate 
de stat şi din granturi, să fie incluse în Repozitoriul 
UTM la data publicării sau în caz de embargo, nu 
mai târziu de şase luni de la publicare. 



Politica instituțională a UTM privind  
Accesul Deschis la informație

• Politica instituţională a UTM se va 
înregistra în formă de mandat instituţional 
în registrul ROARMAP (Registry of Open 
Access Repositories Mandatory Archiving 
Policies) care autorizează Accesul 
Deschis la rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice, realizate din fonduri publice. 

• Repozitoriul instituţional UTM va fi 
înregistrat în Registrul Arhivelor cu Acces 
Deschis ROAR. 



Politica instituțională a UTM privind  
Accesul Deschis la informație

• Politica se va aplica la toate articolele ştiinţifice 
publicate pe perioada în care autorul activează 
în cadrul UTM, cu excepţia publicaţiilor realizate 
înainte de adoptarea acestei politici. 

• Biblioteca Ştiinţifică va asigura funcţionarea 
Repozitoriului Instituţional şi va elabora un 
raport anual către Senat. 

• Departamentul Investigații Științifice și 
Dezvoltare Tehnologică va monitoriza 
asigurarea conformităţii prevederilor politicii cu 
interesele autorilor. 



Regulamentul de organizare și 
funcționare al RI UTM 

1) defineşte Repozitoriul instituţional
• Repozitoriul instituţional (RI)  reprezintă o arhivă 

electronică (depozit) deschisă, cumulativă, constituită 
în vederea acumulării, stocării, conservării şi 
diseminării rezultatelor activității științifice, fiind un 
mijloc de facilitare a cercetării și excelenței 
academice.

• Denumirea repozitoriului – IRTUM – este o abreviere 
a denumirii complete a repozitoriului instituţional al 
Universităţii Tehnice a Moldovei în limba engleză 
(Institutional Repository of the Technical University of 
Moldova). Adresa repozitoriului UTM pe internet este 
http://www.repository.utm.md

http://www.repository.utm.md/


Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

2) determină scopurile, obiectivele Repozitoriului 
• Scop: crearea şi gestionarea unui sistem fiabil 

de arhivare (depozitare) centralizată a 
rezultatelor intelectuale ale instituției pe termen 
lung, accesibil pentru oricine, oriunde și oricînd.  
 



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

• Obiective:
Ø Promovarea imaginii instituției şi cercetătorilor în mediul 

informațional global;
Ø Sporirea competitivităţii, vizibilităţii şi impactului rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice la nivel național şi internațional;
Ø Extinderea accesului la cercetarea ştiinţifică instituțională;
Ø Creşterea transparenţei şi amplificarea comunicării ştiinţifice;
Ø Majorarea numărului de citări a publicaţiilor cercetătorilor;
Ø Motivarea autorilor de a-şi plasa documentele în format 

electronic în arhiva instituțională; 
Ø Crearea unui sistem de evidenţă şi control a publicaţiilor şi 

autorilor în funcţie de diverse criterii (facultăţi, catedre, genuri 
de documente etc.).



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

3) reglementează relaţia cu autorii articolelor 
ştiinţifice

üAccesul Deschis nu anulează drepturile de 
autor. Drepturile morale ale autorului nu sunt 
alienabile şi se păstrează după autor indiferent 
de metoda de publicare. 

üDreptul exclusiv la publicaţie autorul îl 
realizează, prin luarea deciziei privind 
prezentarea publicaţiei sale pe Internet. 



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

a) Documentele elaborate și editate din surse 
financiare publice şi/sau provenite din proiecte şi 
granturi se depozitează în repozitoriu fără restricţii.

b) În toate alte cazuri textul integral al publicaţiei poate 
fi plasat în repozitoriu numai după încheierea unui 
ACORD privind distribuirea în acces deschis a 
documentelor cu titularul dreptului de autor.

c) În lipsa unui acord cu titularul privind dreptul de autor 
în repozitoriu pot fi plasate doar elementele 
bibliografice ale publicaţiei: numele şi prenumele 
autorilor, titlul publicaţiei, anul de publicare, 
paginaţia, rezumatul şi cuvintele-cheie în limba 
română şi engleză.



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

d) Administratorul repozitoriului va verifica documentele 
în funcţie de eligibilitatea autorilor, corectitudinea 
metadatelor şi formatul documentului.

e) Veridicitatea şi autenticitatea conţinutului documentului 
este responsabilitatea exclusivă a autorului.

f) În cazul în care un document aparţine mai multor autori 
este necesar de a obţine permisiunea de arhivare de la 
toţi titularii de drept de autor. 

g) În cazul în care autorii au cedat drepturile de autor 
editurii, documentul va fi plasat în repozitoriu în baza 
acordului încheiat cu editura respectivă

  etc.



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

4) Stabilește structura Repozitoriului și tipurile de 
materiale, care sunt plasate 

Repozitoriul este structurat în comunităţi și colecții.
§ Comunități:
• Facultăți/departamente ale UTM
• Centre de cercetare științifică
• Școli doctorale
• Revista „Meridian ingineresc”
• Biblioteca Tehnico-științifică
• Altele



Regulamentul de organizare și
 funcționare al RI UTM 

§ Colecții:
• Monografii
• Teze de doctor
• Rezumate ale tezelor de doctor 
• Culegeri de lucrări ştiinţifice (materiale ale conferinţelor şi 

simpozioanelor, culegeri tematice etc.)
• Articole ştiinţifice din reviste şi culegeri
• Materiale didactice (manuale, prelegeri, note/suporturi de curs 

etc.)
• Rapoarte ştiinţifice
• Brevete de invenţii
• Documente multimedia
• Bibliografii
• Altele



repository.utm.md

























Indicatori altmetrici și de vizibilitate
• Universităţile manifestă un mare interes pentru 

Ranking Webometrics care reprezintă un 
clasament al universităţilor privind rezultatele 
prezentării activităţilor lor în spaţiul virtual. 

• Trimestrial pe site-ul Webometrics  apar modificări 
destul de semnificative, care reflectă rezultatele 
universităţilor în vederea promovării lor în Internet. 

• Conform unui clasament recent UTM se 
poziţionează pe locul 3117 din 20000 de 
universităţi.





Biblioteca U.T.M.

 

    acordă asistenţă 
      şi consultanţă
       în demersuri 
      informaţionale
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