APROBAT la ședința Senatului
Universității Tehnice a Moldovei
din 26 ianuarie 2016
Proces-verbal nr-04

Politica Instituțională a Universității Tehnice a Moldovei
privind Accesul Deschis la informație

Senatul Universității Tehnice a Moldovei propune de a aproba Politica privind Accesul
Deschis la informație, după cum urmează:

Universitatea Tehnică a Moldovei recunoaşte importanța strategică a Accesului Deschis

la informație și se angajează să disemineze cât mai larg posibil rezultatele activității ştiințifice.
Accesul Deschis la informație este accesul gratuit, imediat, on-line la rezultatele
cercetării științifice, fiind permis oricărui utilizator să citească, să copieze, să tipărească, să
distribuie, să le folosească în orice scop legal fără nici o barieră financiară sau tehnică.
Publicarea electronică a rezultatelor cercetărilor ştiințifice la Universitate oferă
oportunitatea de a împărtăşi ideile și cunoştințele în mod liber comunității ştiințifice și
publicului larg. Eliminarea barierelor de acces va eficientiza comunicarea științifică, va mări
vizibilitatea și impactul activității de cercetare. Accesul Deschis va contribui esențial la
promovarea rezultatelor științifice și tehnologice de performanță, a cercetărilor inovatoare,
recunoașterea semnificației și importanței lor pe plan național și internațional.

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.

Strategii:
1. Implementarea Accesului Deschis la publicațiile ştiințifice prin două modele
complementare:
arhivarea în Repozitoriul Instituțional al Universității Tehnice a Moldovei;
înregistrarea revistelor științifice ale UTM în registrul internațional DOAJ
(Directory of Open Access Journals).
2. Constituirea și dezvoltarea Repozitoriului Instituțional în baza producției științifice a
Universității Tehnice a Moldovei: articole științifice, teze de doctor, autoreferate,
materiale ale conferințelor, materiale didactice, monografii etc.
3. Predarea de către autori, pentru includerea în Repozitoriul Instituțional al UTM, a
publicațiilor științifice (pre-print sau post-print), elaborate în cadrul proiectelor de
cercetare finanțate în totalitate sau parțial de stat, de Universitate sau prin granturi.
4. Aplicarea politicii OA la toate articolele ştiințifice publicate pe perioada, în care autorul
activează în cadrul UTM, cu excepția publicațiilor realizate înainte de adoptarea acestei
Politici.
5. Înregistrarea Politicii Instituționale a UTM privind Accesul Deschis la informație în
formă de mandat instituțional în registrul ROARMAP (Registry of Open Access
Repositories Mandatory Archiving Policies), care va autoriza Accesul Deschis la
rezultatele cercetărilor ştiințifice, realizate din fonduri publice.
6. Înregistrarea Repozitoriului Instituțional al UTM în Registrul Arhivelor cu Acces
Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories).
7. Adoptarea unui proces de peer review (recenzare) eficient pentru a asigura calitatea
publicațiilor ştiințifice.
8. Organizarea şi asigurarea funcționalității Repozitoriului de către BibliotecaTehnicoștiințifică a UTM.
9. Monitorizarea respectării prevederilor politicii OA de către Departamentul Investigații
Ştiințifice și Dezvoltare Tehnologică al UTM.
10. Politica Instituțională a Universității Tehnice a Moldovei privind Accesul Deschis la
informație are efect imediat, intră în vigoare din data aprobării şi va fi revizuită după trei
ani.

