Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu" se angajează să
disemineze, cât mai larg posibil,
rezultatele activităţii sale ştiinţi
fice, întrucât recunoaşte impor
tanţa strategică a Accesului Des
chis la informaţie.
Acest fapt a fost asumat
prin Politica USMF „ Nicolae
Testemiţanu" privind Accesul Des
chis la informaţie şi Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Repozitoriului Instituţional (arhiva
digitală), documente de impor
tanţă majoră, aprobate în data
de 18 februarie de către membrii
Consiliului ştiinţific.
Repozitoriul în domeniul
ştiinţelor medicale al USMF
„Nicolae Testemiţanu" a fost cre
at şi a devenit funcţional datorită
proiectului Servicii informaţiona
le moderne pentru îmbunătăţirea
calităţii studiilor, al cărui lider na
ţional şi coordonator este Biblio
teca Ştiinţifică Medicală a Univer
sităţii noastre.
Repozitoriul
Instituţional
constituie un sistem de arhivare
electronică a realizărilor intelec

Activitatea ştiinţifică mai vizibilă
prin Accesul Deschis la informaţie
tuale ale Universităţii, care este
accesibil pentru oricine, oricând
şi oriunde. Publicarea on-line a
rezultatelor cercetărilor oferă
oportunitatea de a disemina şi
de a promova ideile şi cunoştin
ţele în mod liber, atât comunităţii
academice, cât şi publicului larg.
Eliminarea barierelor de acces
la publicaţiile realizate în cadrul
USMF „Nicolae Testemiţanu" va
pune fundamentele unei comu
nicări ştiinţifice eficiente, va mări
atât vizibilitatea, cât şi impactul
activităţii de cercetare.
Repozitoriul Instituţional asi
gură un mediu eficient şi de încre
dere pentru autori de a-şi plasa
documentele pe această platfor
mă electronică şi de a extinde
accesul liber la cercetările lor.
Documentele elaborate şi editate
din surse financiare publice şi/sau
provenite din proiecte şi granturi
se depozitează în Repozitoriul In
stituţional fără restricţii, precum

si tezele de licenţă si de master.
In celelalte cazuri, textul integral
al publicaţiei poate fi plasat nu
mai după semnarea unui acord
sau a unei declaraţii privind dis
tribuirea în acces deschis a docu
mentelor cu titularul dreptului de
autor. Regimul de acces la docu
mentele plasate cu text integral
în Repozitoriul Instituţional poate
fi deschis, cu acces autorizat (va
labil numai pentru utilizatorii din
reţeaua Universităţii) sau închis
(cu posibilitatea pentru persoa
nele terţe de a contacta autorul/
autorii).
Documentele vor fi păstra
te în arhiva digitală pe termen
nelimitat, iar Accesul Deschis nu
anulează şi nu afectează dreptul
de autor. Totodată, autorii sunt
încurajaţi să publice lucrările lor
la edituri care permit arhivarea în
repozitorii instituţionale cu acces
deschis, iarîn cazul în care publica
ţia urmează să fie comercializată -

www.usmf.md

poate fi negociată plasarea lucrării
în Acces Deschis după o anumită
perioadă de embargo, dar nu mai
târziu de 12 luni.
Pentru a facilita activitatea
bibliotecarilor responsabili şi a
cercetătorilor, în acest context, a
fost elaborat un Acord/contract
cu autorii privind distribuirea pu
blicaţiilor în repozitoriu şi un Ghid
de arhivare a documentelor în Re
pozitoriul Instituţional (disponibil
pe: http://misisq.usmf.md/images/C o n ferin ta_d e_to talizare/
irms_ghid.pdf).
Politica
USMF
„Nicolae
Testemiţanu" privind Accesul Des
chis la informaţie a fost înre-gistrată în formă de mandat insti
tuţional în ROARMAP (Registry
of Open Acces Repositories
Mandatory Archiving Policies h ttp s://ro arm ap .e prin ts.o rg/),
care autorizează Accesul Deschis
la rezultatele cercetărilor ştiinţifi
ce, realizate din fonduri publice.

Repozitoriul USMF „Nicolae Tes
temiţanu", accesibil prin interme
diul site-ului Bibliotecii - http://
library.usmf.md^OSO/jspui/,
a
fost înregistrat în Registrul Repozitoriilor cu Acces Deschis (ROAR http://roar.eprints.ort/), în Directoriul Repozitoriilor în Acces Des
chis (OpenDOAR - http://www.
opendoar.org/) şi în DURASPACE
- http://www.duraspace.org.
Prin aceste acţiuni comple
xe, Universitatea îşi va asigura
prezenţa în mediul on-line, fapt
care va contribui la extinderea
accesului la cercetarea ştiinţifică
universitară, sporirea vizibilită
ţii şi competitivităţii instituţiei,
creşterea impactului rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice (realizate
de membrii comunităţii universi
tare) la nivel naţional şi interna
ţional; majorarea numărului de
citări ale publicaţiilor, asigurarea
transparenţei şi eficientizarea co
municării ştiinţifice, promovarea
imaginii Universităţii, a savanţilor
şi a tinerilor cercetători.
La moment, în Repozitoriul
Instituţional sunt arhivate peste
2394 de publicaţii.

