Politica Instituţională a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” privind
Accesul Deschis la informaţie
Aprobată la şedinta Senatului UPS “Ion Creangă”,
din 31 octombrie 2013
Senatul UPS “Ion Creangă” a aprobat Politica Instituţională a Universităţii Pedagogice de
Stat “Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie, după cum urmează:
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 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 comunitătea ştiinţifică. Eliminarea barierelor de acces la publicaţiile ştiinţifice realizate în
cadrul UPS “Ion Creangă” 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. UPS “Ion
Creangă” 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 UPS “Ion Creangă”.
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 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 Înstituţional al UPS “Ion Creangă”.

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 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.
Capitolul I. Dispoziţii generale
Implementarea Accesului Deschis la publicaţiile ştiinţifice se va efectua prin două modele
complementare:


arhivarea în Repozitoriul Instituţional al UPS “Ion Creangă”;



publicarea revistelor UPS “Ion Creangă” în registrul internaţional DOAJ (Directory of Open
Access Journals).
În vederea dezvoltării sistemului local de conţinut digital în Acces Deschis, UPS “Ion

Creangă” 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
UPS “Ion Creangă” 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.

Capitolul II. Obiective


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 UPS “Ion
Creangă”.



Înregistrarea Politicii Instituţionale a UPS “Ion Creangă” 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 UPS “Ion Creangă” 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 UPS “Ion Creangă”, cu excepţia publicaţiilor realizate înainte de adoptarea
acestei Politici.



Organizarea şi asigurarea funcţionalităţii Repozitoriului din partea Bibliotecii Ştiinţifice,
elaborea şi prezentarea unui raport anual către Senat.



Monitorizarea din partea Departamentului Ştiinţă al UPS “Ion Creangă” în vederea respectării
prevederilor politicii OA.

Capitolul III. Dispoziţii finale


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 ştiinţă şi
Biblioteca Ştiinţifică a UPS “Ion Creangă”.


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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"Ion Creangă" State Pedagogical University recognizes the strategic
importance of Open Access to Information, which aims to promote the dissemination of
scientific knowledge promoted by the Budapest Open Access Initiative (2002); The
Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003); Berlin Declaration on Open
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003); Code on science and
innovation of the Republic of Moldova (2004); Binding principles on public access to
the results of researches funded by the European Research Council (European
Research Council) (2008); The pilot project of the European Commission (Science in
Society) in the Framework Programme for Research (FP7) (2008).
The scientific literature is a vital element in the process of research and
scholarship. Electronic publication of research results offers the opportunity to share
knowledge freely to the scientific community. The elimination of barriers to the access
to scientific publications made in the "Ion Creangă" SPU will be the basis of effective
scientific communication, enrich education and provide measurable vision research.
By Open Access (OA) we get free availability of scientific publications without
financial, legal or technical barriers.
The overall goal of Open Access to information is to benefit from international
information content and to ensure local content creation and distribution. "Ion Creangă"
SPU is interested in promoting Open Access paradigm, offering more benefits to the
science and society.Researchers’ publications will have increased visibility, impact and
considerable prestige in the scientific community. Open Access will improve the
dissemination of research results achieved in the UPS "Ion Creangă".
"Ion Creangă" State Pedagogical University shall undertake to disseminate the
scientific research findings and projects financed from public funds, based on the
principles of Open Access; encourage researchers’expression of support for Open
Access publishing articles in journals and Open Access Institutional Repository placing
them in the UPS "Ion Creangă".
"Ion Creangă" State Pedagogical University intends to encourage researchers
who receive grants to public works in accordance with the principles of Open Access
paradigm by developing ways and means of assessing the contribution to achieving
Open Access in order to maintain quality standards.
Chapter I. General Provisions
Open Access implementation to scientific publications will be carried out
through two complementary models:
• archiving in Institutional Repository "Ion Creanga" SPU
• publishing journals "Ion Creangă" SPU in the international register DOAJ
(Directory of Open Access Journals).
"Ion Creangă" SPU will take steps to create the Institutional Repository, which
will include works from specific SPU scientific fields in order to develop the local
Open Access digital content.
Policy requires all scientific publications, which have been developed based on
research projects funded by state and by grants, to be included in Repository
Institutional "Ion Creangă" SPU the publication or if the embargo, not later than six
months after publication. Permission given by the authors is a non-exclusive and

irrevocable licence which exercises all rights under copyright, under an agreement
signed by the parties that will allow distribution of Open Access published material on
condition that they are not to be used for purposes of profit.
Chapter II. Objectives
• Study the legal framework of the institution to initiate the correct procedure for
implementing the Open Access to scientific information, cooperation with those
responsible for the scientific work to establish the legal requirements to be
implemented.
• To encourage authors to place scientific articles in Institutional Repository "Ion
Creangă" SPU.
• Registration of the Institutional Policy "Ion Creangă" SPU on Open Access to
information in the form of institutional mandate ROARMAP registry (Registry of Open
Access Repositories Mandatory Archiving Policies) that will allow open access to
scientific research results, from public funds.
• Registration of Institutional Repositories "Ion Creangă" SPU the Register
Archives Open Access (ROAR, Registry of Open Access Repositories).
• Adopt an effective peer review process (reviewing) to ensure the quality of
scientific publications.
• OA policy enforcement to all scientific articles published during the author’s
activity in the "Ion Creangă" SPU except for the publications made before the adoption
of this Policy.
• Organizing and ensuring the functionality of the Scientific Library repository,
development and presentation of an annual report by the Senate.
• Monitoring by the Department of Science "Ion Creangă" SPU in order to
comply with OA policy.
Chapter III. Final Provisions
• For the implementation of this policy, resolving disputes concerning the
interpretation and application, making changes based on the recommendations of
stakeholders, are responsible: Vice-Rector for Science, International Relations and
European Integration Department of Science and Scientific Library "Ion Creangă"
SPU.
• Institutional Policy of the "Ion Creangă" State Pedagogical University on Open
Access to information has immediate effect; shall enter into force on the date of
approval and is to be reviewed after three years.

