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Politica instituţională a UPSC privind
accesul descchis la informaţie

PREAMBUL
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (în continuare UPSC) recunoaşte importanţa
strategică a Accesului Deschis la informaţie, care are drept scop diseminarea cunoştinţelor
ştiinţifice promovate de Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declaraţia de la
Bethesda privind Accesul Deschis la Publicaţii (2003); Declaraţia de la Berlin privind Accesul
Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (2003); Codul cu privire la
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (2004); Recomandările UE (Petiţia, 2007); Principii
obligatorii privind accesul public la rezultatele cercetărilor finanţate de Consiliul European de
Cercetare (European Research Council) (2008); Proiectul pilot al Comisiei Europene (Science in
Society) în Programul Cadru pentru Cercetare (PC7) (din 2008).
Literatura ştiinţifică constituie un element vital în procesul ştiinţific şi de cercetare. Publicarea
electronică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice oferă oportunitatea de a împărtăşi cunoştinţele în
mod liber către comunitatea ştiinţifică. Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice
realizate în cadrul UPSC va fi baza comunicării ştiinţifice eficiente, va îmbogăţi educaţia şi va oferi
vizibilitate măsurabilă activităţii de cercetare.
Prin ,Accesul Deschis” (Open Access - OA) înţelegem o disponibilitate liberă a publicaţiilor
ştiinţifice fără bariere financiare, legale sau tehnice.
Scopul general al Accesului Deschis la informaţie este beneficierea de conţinutul
informaţional internaţional şi de a asigura crearea şi distribuirea conţinutului local. UPSC este
interesată de promovarea paradigmei Accesului Deschis, oferind mai multe beneficii pentru ştiinţă
şi societate. Publicaţiile cercetătorilor vor avea o vizibilitate crescută, un impact şi prestigiu
considerabil în comunitatea ştiinţifică. Accesul Deschis va îmbunătăţi diseminarea rezultatelor
cercetărilor realizate în cadrul UPSC.
UPSC se angajează să disemineze rezultatele cercetărilor ştiinţifice finanţate din proiecte şi
fonduri publice, în baza principiilor Accesului Deschis; să încurajeze cercetătorii în manifestarea
sprijinului pentru Accesul Deschis, publicând articole în reviste cu Acces Deschis şi plasându-le în
Repozitoriul Instituţional al UPSC.
UPSC intenţionează să încurajeze cercetătorii care beneficiază de granturi să publice lucrările
în conformitate cu principiile paradigmei Accesului Deschis, dezvoltând mijloace şi căi de evaluare
a contribuţiei la realizarea Accesului Deschis în scopul menţinerii standardelor de calitate.
L DISPOZIŢII GENERALE
1. Implementarea Accesului Deschis la publicaţiile ştiinţifice se va efectua prin două modele
complementare:
- arhivarea în Repozitoriul Instituţional al UPSC;
- publicarea revistelor UPSC în registrul internaţional DOAJ (Directory of Open Access
Journal s).
2. în vederea dezvoltării sistemului local de conţinut digital în Acces Deschis, UPSC va
întreprinde măsuri de creare a Repozitoriului Instituţional, care va cuprinde lucrări din
domeniile ştiinţifice specifice UPSC. Politica prevede ca toate publicaţiile ştiinţifice, elaborate
în baza proiectelor de cercetare, finanţate de stat şi din granturi, să fie incluse în Repozitoriul
Instituţional al UPSC la data publicării sau în caz de embargo, nu mai târziu de şase luni de la
publicare. Permisiunea acordată de către autori reprezintă o licenţă, neexclusivă, irevocabilă
care exercită toate drepturile în conformitate cu drepturile de autor, în baza unui acord semnat
de părţi, care va permite distribuirea în Acces Deschis a materialelor publicate cu condiţia, că
acestea nu vor fi utilizate în scop de a obţine profit.

4

Politica instituţională a UPSC privind
accesul descchis la informaţie

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din mun. Chişinău

II. OBIECTIVE
3. Obiectivele sînt următoarele:
- studierea cadrului normativ al instituţiei pentru a iniţia corect procedura de implementare a
Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică, conlucrarea cu responsabilii de activitatea
ştiinţifică pentru stabilirea cerinţelor legale care urmează să fie implementate;
- încurajarea autorilor de a plasa articolele ştiinţifice în Repozitoriul Instituţional al UPSC;
- înregistrarea Politicii Instituţionale a UPSC privind Accesul Deschis la informaţie în formă
de mandat instituţional în registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories
Mandatory Archiving Policies), care va autoriza Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor
ştiinţifice, realizate din fonduri publice;
- înregistrarea Repozitoriului Instituţional al UPSC în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis
(ROAR, Registry of Open Access Repositories);
- adoptarea unui proces de peer review (recenzare) eficient pentru a asigura calitatea
publicaţiilor ştiinţifice;
- aplicarea politicii OA la toate articolele ştiinţifice publicate pe perioada, în care autorul
activează în cadrul UPSC, cu excepţia publicaţiilor realizate înainte de adoptarea acestei
Politici;
- organizarea şi asigurarea funcţionalităţii Repozitoriului din partea Bibliotecii Ştiinţifice,
elaborarea şi prezentarea unui raport anual către Senat;
- monitorizarea din partea Departamentului Ştiinţă al UPSC în vederea respectării
prevederilor politicii OA.
III. DISPOZIŢII FINALE
4. Pentru realizarea acestei politici, soluţionarea litigiilor cu privire la interpretarea şi aplicarea ei,
realizând modificări în baza recomandărilor părţilor interesate, sunt responsabili: prorectorul
pentru ştiinţă, relaţii internaţionale şi integrare europeană, Departamentul Cercetare ştiinţifică şi
Biblioteca Ştiinţifică a UPSC.
5. Politica Instituţională a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” privind Accesul
Deschis la informaţie are efect imediat, intră în vigoare din data aprobării şi va fi revizuită după
trei ani.
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