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Repozitoriul instituţional al Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” reprezintă o 

arhivă electronică (depozit) deschisă, cumulativă, 

gestionată de Biblioteca Ştiinţifică în vederea 

acumulării, stocării, conservării şi diseminării 

producţiei ştiinţifice a Universităţii. 
 

Caracteristici principale: 

 

Repozitoriul este structurat în comunităţi şi 

colecţii. 

Comunităţi : 

 Biblioteca Ştiinţifică 

 Facultăţi / departamente ale 

instituţiei 

 Masterat 

 Şcoli doctorale 

 Colecţia instituţională 

 Altele 

Colecţii 

 Teze de doctor şi rezumate ale tezelor de 

doctor, susţinute de către angajaţii 

Universităţii; 

 Teze de master, teze de licenţă ;  

 Analele Universităţii; 

 Monografii monoautor şi colective; 

 Culegeri de lucrări ştiinţifice (materialele 

conferinţelor şi simpozioanelor, culegeri 

tematice etc.); 

 Articole ştiinţifice din reviste şi culegeri; 

 Publicaţii didactice (manuale, 

note/suporturi de curs, curriculum-uri, 

ghiduri metodologice, indicaţii/îndrumări 

metodice etc.); 

 Rapoarte ştiinţifice; 

 Materiale multimedia (video, audio etc.); 

 Bibliografii, biobibliografii; 

 Orice tip de documente ale angajaţilor 

Universităţii, publicate de alte edituri, în 

lipsa unei interdicţii din partea editurii 

privind publicarea lor în repozitoriul 

instituţional; 

 Alte documente ştiinţifice, didactice sau 

de orice alt tip, la dorinţa autorului, cu 

recomandarea catedrelor sau 

subdiviziunilor. 

Pentru arhivarea documentelor în 

repozitoriu se recomandă utilizarea 

formatelor conform tabelului.  

 

Tipul 

conţinutului 

digital 

Format Extensie 

Text Adobe PDF pdf 

Tabele Microsoft 

Excel 
xls 

Prezentări Microsoft 

Powerpoint 
ppt  

Imagini JPEG, GIF jpg, jpeg, 

gif, png, 

tif 

Audio WAV, MP3 wav, mp3 

Video MPEG mpeg, 

mpg, mpe 

 
Persoane  responsabile: 

Ciornaia Irina, 

Negură Adela. 

 

Regimul de acces la documentele 

plasate cu text integral în repozitoriu 

poate fi: 

a) deschis, cu posibilitatea de a citi,  

descărca,  copia,  printa,  utiliza şi distribui  

documentele depuse în repozitoriu cu condiţia 

respectării drepturilor morale ale autorului; 

b) autorizat, valabil numai pentru 

utilizatorii din reţeaua universităţii (catedre, 

facultăţi, centre, laboratoare etc.); 

c) închis, cu posibilitatea pentru persoanele 

terţe de a solicita de la autor o copie a textului 

integral al publicaţiei, cu indicarea scopului 

utilizării publicaţiei 

Responsabilitatea pentru stabilirea 

regimului de acces la documente revine în 

exclusivitate autorului, iar responsabilitatea 

pentru respectarea regimului de acces la 

documente, atât la depozitare, cât şi la acordarea 

accesului la document, revine managerului 

repozitorului. 

 

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  

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.  

În vederea prezentării lucrărilor şi 

completării formularului vă puteţi adresa în bl. 

IV, bir. 4 sau  la adresa 
biblioteca.upsc@gmail.com 
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