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O UniuneO Uniune 
• „A cincea libertate” – constă nu nu„A cincea libertate constă nu nu
cercetătorilor, ci și în libera circulaț

• 20 Comisia va promova Accesul De20. Comisia va promova Accesul De
finanțate din fonduri publice. Obie
Deschis la publicații să devină o reg
fi di l dfinanțate din programele‐cadru pe
asemenea, vor fi sprijinite dezvolta
informare cu privire la cercetare cinformare cu privire la cercetare, c
restricții și să ofere un acces ușor l
cercetare.
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a Inovăriia Inovării
umai în libera circulație aumai în libera circulație a 
ție a ideilor inovatoare. 

eschis la rezultatele cercetăriieschis la rezultatele cercetării 
ectivul principal este ca Accesul 
gulă generală pentru proiectele 

l UE Dntru cercetare ale UE. De 
area unor servicii inteligente de 
are să poată fi consultate fărăare să poată fi consultate fără 
a rezultatele proiectelor de 
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O i t 2020Orizont 2020 
• Accesul Deschis la publicațiile ştiin
programului Orizont 2020. Începân

l frealizate cu finanțare prin program
dispoziție în regim de acces deschi
fi i di t d ăt dit l• fie imediat de către editor, care le v
de tip „gold” şi „hibrid”); costurile 
rambursate de Comisia Europeanărambursate de Comisia Europeană

• fie de către cercetători, în cel mult
pentru articole în domeniul ştiințep ş ț
intermediul unor arhive cu acces d
„green”).
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țifice va fi un principiu general al 
nd din 2014, toate articolele 
l b lmul Orizont 2020 vor trebui puse la 

s:
bli li ( l d hiva publica online (accesul deschis 

de publicare anticipate vor putea fi 
;;
 şase luni după publicare (12 luni 
lor sociale şi umaniste), prin ş ), p
deschis (acces deschis de tip 
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Rapoarte Science-MRapoarte Science-M
• Science‐Metrix ‐ întreprindere de cep
• 21 august 2013 au fost publicate 3 ra
• Primul raport estimează ca mai multPrimul raport estimează ca mai mult
întreaga lume, publicate în perioadă
formă de acces deschis, în timp ce în

t t i d 50%procent este mai mare de 50%.
• Al doilea raport, concentrându‐se p
tendință de creștere în adoptarea untendință de creștere în adoptarea un
și alte organisme de finanțare.

• Al treilea raport a constatat că acces• Al treilea raport a constatat că acces
mai puțin dezvoltat și mai dificil de i
publicații științifice, atât în ceea ce p
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MetrixMetrix
ercetare specializată în evaluarep
apoarte
t de 40% din articole peer review dint de 40% din articole peer review din 
ă 2004‐2011, sunt disponibile online în
n mai multe țări și discipline acest 

e politicile de acces deschis, a arătat o
nor astfel de politici de către guvernenor astfel de politici de către guverne 

sul deschis la datele științifice estesul deschis la datele științifice este 
mplementat decât accesul deschis la 
privește politicile, cât și infrastructură.
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Modele de Acces DeModele de Acces De
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eschiseschis
Sub embargoSub embargogg
Depozite digitale Depozite digitale 
instituționaleinstituționale
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Politicile instituţionţ
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ale de autoarhivare
• Mandate Instituționale (193)
• Mandate Instituționale propuse (6
• Mandate Departamentale (43)
• Mandate Departamentale propuse
(4)

• Mandate Multi‐ Instituționale (9)Mandate Multi‐ Instituționale (9)
• Mandate Multi‐ Instituționale 
propuse (5)

• Mandate ale Finanțatorilor (85)
• Mandate ale Finanțatorilor propus
(12)(12)

• Mandate pentru Teze de doctorat 
(108)( )
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olitici instituţionale înolitici instituţionale în 
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Republica MoldovaRepublica Moldova
•Politici aprobate:
• Politica instituțională a 
Academiei de Studii 
Economice din MoldovaEconomice din Moldova 
privind Accesul Deschis
(24 decembrie 2012)
P li i i i i lă• Politica instituțională a
Universității Pedagogice 
de Stat “Ion Creangă” g
privind Accesul Deschis l
informație (31 octombri
2013) )
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Politici ePolitici e
ulorile ROMEO Politica de autoarhivare Ed

rde
Verde – se poate autoarhiva
articolul şi înainte de publicare  4
şi după publicare / PDF

b
Albastru – se poate autoarhiva

bastru numai versiunea finală a 
articolului, după aprobarea de 
tipărire / PDF

5

tipărire / PDF

lben
Galben – se poate autoarhiva
numai înainte de tipărire

1
p

b
Alb – nu este permisă 
autoarhivarea

3
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ERPA ROMEO  Publisher copyright policies & self‐ar

editorialeeditoriale
ditori %

419 30

54 33

105 8

397 29 Politica editorială a fost publicată
site‐ul instituțional al Institutului
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site ul instituțional al Institutului 
Național de Cercetări Economice 
la 1 iulie 2013 
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Paşi pentru o politică 
O Fază de 

consultare și  • Stabilirea unui 
grup de lucru

ș
pregătire grup de lucru

Adoptarea • Cadru de 
politicii reglementare

InițiereaInițierea 
depozitului

registrarea politicii 

Sprijin

gistry of Open Access

privire la Accesul 
eschis în
gistry of Open Access 
positories Mandatory 
chiving Policies 
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g

de Acces Deschis

e

• Urmărește• Urmărește 
standardele

n continuu • Promovare

Monitorizare MedOANet Guidelines
implementing open 

li i
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ECOMANDAREA COMISIEI din 17.7.20
formaţiilor ştiinţificeformaţiilor ştiinţifice
oliticile privind accesul deschis la rezulta
plice la toate activităţile de cercetare fina
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012 privind accesul şi păstrarea 

atele cercetărilor ştiinţifice ar trebui să se
anţate din fonduri publice
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Mulțumesc pe

tsurcannelly@tsurcannelly@
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entru atenție!

@gmail com@gmail.com
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