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Politici instituţionale
Pentru trei tipuri de organizaţii:
• instituţii din sfera cercetării şi inovării (universităţi, ţ ş ( ţ ,

institute, laboratoare, departamente);
• organizaţii care finanţează cercetarea ştiinţifică;
• editori de reviste ştiinţifice.
Politica instituţionalăPolitica instituţională
• se elaborează în conformitate cu recomandarea 

Declaraţiei de la Berlin (octombrie 2003);ţ ( )
• se creează repozitoriul instituţional (depozit digital); 
• se înregistrează în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis g g

(Registru of Open Acces Repositories – ROAR).



Politica instituţională universitară
Se bazează:
• identificarea susţinătorilor interni ai iniţiativelor Accesuluiţ ţ

Deschis;
• studierea cadrului normativ al instituţiei pentru a iniţia

d tă d f l liti ii i i d lprocedura corectă de formulare a politicii privind accesul
la informaţia ştiinţifică;

• conlucrarea cu facultăţile şi departamentul de ştiinţăconlucrarea cu facultăţile şi departamentul de ştiinţă
pentru a stabili cerinţele legale ale politicii;

• realizarea sondajului în vederea obţinerii feedback-ului şi
constatării susţinerii acestei iniţiative în cadrul instituţiei;

• planificarea acţiunilor de promovare, instruire, informare
privind politica de Acces Deschis şi vizibilitatea instituţiei;privind politica de Acces Deschis şi vizibilitatea instituţiei;

• reglementarea funcţionării repozitoriului.



Rezultatele sondajuluij
Facultatea de Pedagogie

• Consideraţi că instituirea unui RI cu acces deschis
reprezintă o condiţie esenţială pentru cercetarea
ştiinţifică Dvs.?

Da 40Da – 40
Nu – 0
Deocamdată nu pot să-mi exprim opinia – 13Deocamdată nu pot să mi exprim opinia 13

• Consideraţi că RI reprezintă o condiţie esenţială pentruConsideraţi că RI reprezintă o condiţie esenţială pentru
cercetarea ştiinţifică internaţională?

Da – 40
Nu – 0
Deocamdată nu pot să-mi exprim opinia – 13



Rezultatele sondajuluij

• Aţi participat în vre un proiect ştiinţific finanţat de• Aţi participat în vre-un proiect ştiinţific finanţat de
structurile europene?

Da - 28Da 28
Nu - 25

• Aveţi nevoie de informare continuă cu privire la RI şi ţ p ş
avantajele lor?

Da – 44
Nu – 9
Deocamdată nu pot să-mi exprim opinia



Politica Instituţională a UPS “Ion Creangă” 
privind  Accesul Deschis la informaţie

Scopul:Scopul:
• promovarea paradigmei Accesului Deschis, oferind mai multe 

beneficii pentru ştiinţă şi societate;
• diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice finanţate din 

proiecte şi fonduri publice; 
• încurajarea cercetătorilor în manifestarea sprijinului pentru• încurajarea cercetătorilor în manifestarea sprijinului pentru 

Accesul Deschis, publicând articole în reviste cu Acces Deschis 
şi plasându-le în Repozitoriul Înstituţional al UPS “Ion 
C ă”Creangă”;

• creşterea considerabilă a vizibilităţii şi a impactului în 
comunitatea ştiinţifică;comunitatea ştiinţifică; 

• dezvoltarea mijloacelor de evaluare a contribuţiei la realizarea 
Accesului Deschis în scopul menţinerii standardelor de calitate. 



Implementarea Politicii instituţionale a UPS 
“I C ă” i i d A l D hi l i f ţi“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie

Două modele complementare:Două modele complementare:
• arhivarea în Repozitoriul Instituţional al UPS “Ion Creangă”; 
• publicarea revistelor UPS “Ion Creangă” în registrul p g g

internaţional DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Repozitoriul Instituţional al UPS “Ion Creangă”:
• va cuprinde lucrări din domeniile ştiinţifice specifice UPSC;
• publicaţiile ştiinţifice, elaborate în baza proiectelor de 

cercetare finanţate de stat şi din granturi;cercetare, finanţate de stat şi din granturi;
• publicaţiile incluse la data publicării sau în caz de embargo, 

nu mai târziu de şase luni de la publicarenu mai târziu de şase luni de la publicare
• permisiunea acordată de către autori



Implementarea Politicii instituţionale a UPS 
“I C ă” i i d A l D hi l i f ţi“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie

• Înregistrarea Politicii Instituţionale a 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 autorizaRepositories 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)Open Access Repositories).

• Adoptarea unui proces eficient de peer review (recenzare) 
pentru a asigura calitatea publicaţiilor ştiinţifice. 



Implementarea Politicii instituţionale a UPS 
“I C ă” i i d A l D hi l i f ţi“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie

A li liti ii OA l t t ti l l tii ţifi bli t• 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 g , pţ p ţ
adoptarea acestei Politici. 

• Organizarea şi asigurarea funcţionalităţii Repozitoriului din 
t Bibli t ii Ştii ţifi l b i t ipartea Bibliotecii Ştiinţifice, elaborea şi prezentarea unui 

raport anual către Senat. 
• Monitorizarea din partea Departamentului Ştiinţă al UPS “Ion• Monitorizarea din partea Departamentului Ştiinţă al UPS Ion 

Creangă” în vederea respectării prevederilor politicii OA.



Aprobarea Politicii instituţionale a UPS 
“I C ă” i i d A l D hi l i f ţi“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie



Aprobarea Politicii instituţionale a UPS 
“I C ă” i i d A l D hi l i f ţi“Ion Creangă” privind Accesul Deschis la informaţie
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