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ȘCOALĂ DE VARĂ 
“ACCES DESCHIS ȘI SURSE DESCHISE PENTRU BIBLIOTECARI” 



În discuție: 

 

• DOAJ: prezentare generală 

• Reviste cu acces deschis din Republica Moldova 

• Înregistrarea revistelor în DOAJ 
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Directory of Open Access Journal (DOAJ) 

• Nordic Conference on Scholarly 
Communication (Lund – 
Copenhaga, octombrie 2002) a 
fost anunţat că va fi creat 
Registrul Revistelor cu Acces 
Deschis (DOAJ, Directory of Open 
Access Journal) 

• DOAJ a fost fondat de 
Universitatea din Lund 

• lansat în mai 2003 
• cu 300 de reviste 

Scop iniţial: 

• O listă de reviste cu 
Acces Deschis 

S-a transformat: 

• Într-un registru 
pentru 
identificarea unei 
reviste academice 
peer review care 
nu se bazează pe 
modelul de 
abonament 

3 



Misiunea 

• Schimbarea sistemului 
nesustenabil de 
comunicare ştiinţifică 

• Sistem durabil cu 
mecanisme pentru a 
servi: 

La nivel global 

Ştiinţa 

Societăţile 

Populaţia 
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Scopul DOAJ 

• A crește vizibilitatea 

• A ușura utilizarea revistelor 
științifice cu acces deschis, 
promovând utilizarea şi sporind 
impactul revistelor  

5 

DOAJ își propune să fie: 

comprehensiv 

să acopere toate  
revistele cu acces 

deschis care 
utilizează un 

sistem de control 
al calității  DOAJ își propune să fie un ghișeu 

unic pentru utilizatorii de reviste 
cu acces deschis 



Statutul actual al DOAJ 
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9.081  
de 
reviste 
indexate 

6.250  
de 
reviste 
regăsite 
la nivel 
de articol 

4.400 
reviste au 
depus  
cererea de 
reaplicare 

3.300 de 
reviste au 
fost 
eliminate 
după ce au 
eşuat 
reaplicarea 

Aproximativ 
50% din 
cereri noi se 
resping 

• Situaţia la 6.06.2016 



Reviste eliminate din DOAJ 
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Situaţia pentru Republica Moldova 
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Anul Revista Data înregistrării 

2009 Computer Science Journal of Moldova 23.01.2009 

2011 Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica 24.02.2011 

2012 
Limbaj şi context 17.01.2012 

Glotodidactica 20.11.2012 

2013 
Problemele Energeticii Regionale 04.04.2013 

Economie şi Sociologie 06.07.2013 

2015 

Akademos 24.02.2015 

Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry 22.06.2015 

Studia Universitatis Moldaviae: Ştiinţe ale Educaţiei 

6.08.2015 Studia Universitatis Moldaviae: Ştiinţe Sociale 

Studia Universitatis Moldaviae: Ştiinţe reale şi ale naturii 

Studia Universitatis Moldaviae: Ştiinţe Exacte şi Economice 11.10.2015 

Studia Universitatis Moldaviae: Ştiinţe Umanistice 23.11.2015 

2016 

Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică 06.01.2016 

Economica 19.02.106 

Administrarea publică 06.06.2016 9 



Reviste din RM care au aprobat  
Politica editorială de Acces Deschis 
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Economie şi Sociologie  
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2013 

Akademos 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2015 

Administrarea publică 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2014 

Studia Universitatis 
 Moldaviae (5 serii) 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2015 

Chemistry Journal of Moldova 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2015 

Revista de Cercetări în Comerţ,  
Management şi Dezvoltare Economică 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2016 

Economica 
Politica AD a fost aprobată 
 în anul 2012 

http://www.aap.gov.md/publicatii/revista/polit_edit.pdf
http://studiamsu.eu/nr-1-71/
http://cjm.asm.md/taxonomy/term/35
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Principii 
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Sursa: https://doaj.org/bestpractice  

COPE, OASPA, WAME & DOAJ: 

https://doaj.org/bestpractice


Principii: 
1. Peer review process   

2. Governing Body 

3. Editorial team/contact  

4. Author fees 

5. Copyright 

6. Identification of and dealing with 
allegations of research 
misconduct 

7. Ownership and management  

8. Web site 

9. Name of journal 

10. Conflicts of interest 

11. Access  

12. Revenue sources 

13. Advertising 

14. Publishing schedule 

15. Archiving 

16. Direct marketing 
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Noi criterii de evaluare  

• În martie 2014 sunt lansate noi 
criterii de evaluare pentru 
reviste care urmează să fie 
acceptate în DOAJ 

• Noile criterii necesită un nivel 
mai ridicat de respectare a celor 
mai bune practici și standarde de 
publicare 

• Reviste care nu au bifă sunt în 
proces de reaplicarea conform 
noilor criterii 
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Formularul de aplicare 
https://doaj.org/application/new  
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https://doaj.org/application/new


Ce informaţie se solicită pentru Formularul de 
aplicare  

• Informaţie generală despre revistă 

• Calitatea şi transparenţa procesului editorial 

• Cât de deschisă este revista? 

• Tipul licenţei 

• Dreptul de autor şi permisiunile 
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Deschiderea 

Reutilizare & Remixarea drepturilor 

Licențiere 

Drepturi de autor și permisiuni 
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Deschidere 

• Reţineţi că tot 
conţinutul revistei 
pentru care dvs. 
aplicaţi trebuie să 
fie disponibil 
imediat după 
publicare 

 

21 

Adresa URL pentru declaraţia revistei cu privire 
la Accesul Deschis 



Politici editoriale de acces deschis  
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Culorile 
ROMEO 

Politica de autoarhivare Editori % 

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

883 40 

albastru 
Albastru – se poate autoarhiva numai versiunea finală a 
articolului, după aprobarea de tipărire / PDF 

740 33 

galben Galben – se poate autoarhiva numai înainte de tipărire 146 7 

alb Alb – nu este permisă autoarhivarea 464 21 
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Reutilizare & Remixare 

• Revista include în 
metadatele articolului 
informaţie lizibilă la 
calculator cu privire la tipul 
de licenţă CC? 

• Revista permite reutilizarea 
şi recombinarea conţinutului 
său, în conformitate cu 
licenţa CC? 
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Licenţa 
• Revista permite 

cititorilor „să 
citească, să 
descarce, să 
copieze, să 
distribuie, să 
imprime, să caute 
sau să acceseze 
textele integrale” ale 
articolelor din 
revistă? 
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Licenţele  Creative  Commons 
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• O licenţă Creative Commons permite să se stabilească drepturile pe 
care autorul doreşte să le păstreze, prezentându-le  foarte clar, de la 
început, celor care doresc să folosească opera, modul în care este 
permisă reutilizarea, fără să mai fie nevoie a cere permisiunea în 
avans 

• Aceste licenţe reprezintă o  modalitate  liberă, simplă şi 
standardizată de a oferi celor din jur permisiunea de a distribui 
(partaja) şi utiliza creaţiile altora, în felul în care autorul operei alege 
de la început 

• Licențele CC permit modificarea cu ușurință a condițiilor privind 
drepturile de autor de la clasicul „toate drepturile rezervate” la 
„unele drepturi rezervate” 
 



Opţiunile  de  care dispune autorul în 
selectarea licenţei dorite 
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Licenţa “Atribuire” - drepturile  asupra  
operei  cedate utilizatorilor sunt: 
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1.  

distribuirea 
operei  

2.  

adaptarea 
operei  

3.  

modificarea 
operei  

4.  

crearea de 
opere derivate  

5. 
comercializarea 

operei 



Atribuire-Distribuire  în condiţii identice 
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1.  

distribuirea 
operei  

2.  

adaptarea 
operei  

3.  

modificarea 
operei  

4.  

crearea de 
opere 
derivate  

5. 
comercia-
lizarea 
operei 

 Distribuire în condiţii identice  – dacă remixezi,                    

 transformi sau construieşti pe baza operei, trebuie 

 să distribui contribuţiile tale sub aceeaşi 

 licenţă  precum originalul. 



Atribuire - Necomercial 
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Poţi distribui şi adapta 
opera 

Nu poți folosi această 
operă în scopuri 

comerciale 



Atribuire - Fără opere derivate 
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Poţi să distribui:  

copii și redistribuii această operă în 
orice mediu sau format cu orice scop, 

chiar și comercial 

Fără Derivate:  

dacă remixezi, transformi, sau 
construiești pe baza operei, nu vei putea 

distribui opera modificată 



Atribuire - Necomercial-Distribuire în condiții 
identice 
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Poţi să: 
Nu poţi / 
Trebuie 

Distribuie în condiţii identice – 
trebuie să distribui contribuțiile tale 

sub aceeași licență precum 
originalul 

Necomercial – Nu poți folosi 
această operă în scopuri 

comerciale 

Adaptezi: remixezi, transformi și 
construiești pe baza operei 

Distribui: copii și redistribui 
această operă în orice mediu 

sau format 



Atribuire - Necomercial - Fără opere derivate 
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Poţi să distribui: copii și redistribuii 
această operă în orice mediu sau format 

Necomercial – Nu poți folosi această 
operă în scopuri comerciale 

Fără Derivate: dacă remixezi, transformi, 
sau construiești pe baza operei, nu vei 

putea distribui opera modificată 



Copyright şi permisiuni 

• Revista permite 
autorului (autorilor) să 
deţină drepturile de 
autor, fără restricţii? 

• Revista va permite 
autorului (autorilor) să 
păstreze drepturile de 
autor, fără restricţii? 
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Administrarea Publică 
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CALITATEA ȘI TRANSPARENTE procesul editorial 

• O revistă trebuie să aibă un redactor-şef și un consiliu editorial  
• Numai în ştiinţele umane este acceptată forma de recenzare editorială realizată 

doar de doi editori și nu de consiliul editorial  
• Dacă există un consiliu editorial, cel puțin cinci membri trebuie să fie clar 

identificabili şi cu informaţii despre afiliere  
• Tipul procesului de recenzare a articolelor  

• Recenzare editorială / Recenzare externă (peer review) / Recenzare oarbă (blind) / Recenzare 
dublă şi oarbă (double blind) / Recenzare deschisă / Nici una 

• Declarații cu privire la obiectivele și domeniul de aplicare în mod clar vizibile 
• Instrucțiunile pentru autori trebuie să fie disponibile și ușor de localizat  
• Depistarea plagiatului 
• Timpul de la depunere până la publicare 
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• Specificaţi tipul 
procesului de 
recenzare a articolelor  

• Recenzare editorială 

• Recenzare externă 
(peer review) 

• Recenzare oarbă 
(blind) 

• Recenzare dublă şi 
oarbă (double blind) 

• Recenzare deschisă 

• Nici una 
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Instrucţiuni pentru autori 

• Trebuie să fie instrucţiuni 
detaliate şi cuprinzătoare 
pentru autori care vor 
ajuta potenţialii 
contribuitori (autori) 

• Un link către aceste 
instrucţiuni trebuie să fie 
prezentat în mod clar pe 
pagina de start a revistei 

• Aceasta este o cerinţă de 
bază pentru intrarea în 
DOAJ 
 

• DOAJ recomandă ca instrucţiunile pentru autori să includă 
următoarele informații: 

• Un ghid detaliat de redactare; 

• O descriere a proceselor de control al calității; 

• Informații despre drepturile de autor (vă rugăm să rețineți 
importanța informării autorilor despre faptul dacă revista va fi 
deținătorul drepturilor de autor după publicarea unui articol 
sau în cazul în care dreptul de autor rămâne autorului (autorii).  

• DOAJ crede cu fermitate că autorii ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile de autor / condițiile de acordare a 
licențelor înainte ca aceştia să depună articolul); 

• Politica de plagiat; 

• Descriere a modului în care se prezintă un articol; 

• Date de contact (adresă de e-mail) 41 
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Arhivare şi Prezervare 

• Arhivarea este foarte 
importantă -  multe 
reviste cu acces 
deschis nu au un 
regulament pentru 
arhivare 

• Revista permite 
indexarea integrală a 
textelor articolelor 
de software / 
motoare de căutare 
(cunoscută ca text 
mining)? 
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Arhivare şi Prezervare • DOAJ recomandă cu 
insistenţă păstrarea, 
arhivarea și conservarea 
digitală  a conținutului 
într-un serviciu dedicat, 
numit  Long Term 
Preservation and 
Archiving (LTPA) 

• O listă a unora dintre 
aceste servicii poate fi 
găsită la adresa: 
https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_digital_preser
vation_initiatives 

• DOAJ preferă ca revistele 
să aparțină unuia dintre 
aceste servicii, cu toate că 
nu este o cerință pentru 
intrarea în DOAJ 
 44 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives


Identificatorii permanenţi 
• DOAJ încurajează 

utilizarea unor 
identificatori unici 
pentru articole, cum 
ar fi DOI 

• De exemplu: 

• 35% de reviste 
utilizează DOI 

• 55% - nu utilizează  

• 10% - nu ştiu 
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Plagiarism 
• Pe site-tul revistei ar 

trebui să fie publicată o 
declarație privind 
plagiatul, precum și 
software pe care este 
utilizat pentru a detecta 
plagiatul 
 
Daca o revistă este 
membru al Comitetului 
pentru Publicarea Etică 
(Committee on 
Publication Ethics , 
COPE), acest lucru 
trebuie indicat în mod 
clar pe site-ul web 

46 

• Se recomandă ca editorii să utilizeze una dintre multe 
servicii de detectare a plagiatului, care sunt disponibile.  

• Plagiatul este o problemă mare, iar articolele plagiate 
de pe un site web sunt de multe ori un indicator al unei 
reviste de calitate proastă , sau o revistă care nu 
utilizează un sistem de control al calității.  



Politica de depozitare 

• În care directoriu 
revista a înregistrat 
politica sa de 
depozitare? 
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• DOAJ nu are nici o restricție pentru depunerea articolelor publicate în 
revista dvs. 

• De ce formularul de aplicare cere informații despre politicile de 
depozitare? 

• Un bun exemplu al unui director de politici depozit este 
www.sherpa.ac.uk/romeo/  
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Taxe pentru depunerea articolelor 

• Revista percepe taxe 
pentru depunerea 
articolelor? 

 

 

 

• Revista are o politică 
de scutire de plată 
(pentru autori din 
ţările în curs de 
dezvoltare)? 
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Elemente obligatorii! 
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Revista 
trebuie 
să aibă: 

1) O declarație 
privind accesul 

deschis 

2) Să respecte 
definiția BOAI 

3) Să susţină un 
proces de peer-

review, și să 
indice tipul 

procesului de 
recenzare 

4) Să identifice 
un consiliu 

redacţional / 
editorial cu 
membri clar 
identificabili 

5) Să ofere 
informații 

despre 
licențiere și 

drepturile de 
autor 

6) Să informeze 
despre scopul și 

domeniile de 
aplicare 

7) Să publice cel 
puţin 5 articole 

pentru a se 
califica 



Revistelor se recomandă 

• Drepturi de autor nerestricționate pentru autori 

• Drepturile comerciale să nu fie transferate 

• Condiții clare de licențiere 

• Utilizarea, de preferință, a licențelor Creative Commons 

• Informații de licențiere integrate cu articole 

• Link-uri la datele de bază 
50 



Cerinţele cu privire la „DOAJ Seal” 
• Pentru a se califica pentru „DOAJ Seal” revista trebuie: 

• să aibă o politică privind arhivarea pe o platformă externă (Întrebarea 25). Dacă este selectat „Nici 
o politică”, revista nu se va califica pentru „DOAJ Seal”.  

• să furnizeze permanent identificatoare privind articolele publicate (Întrebarea 26). Dacă este 
selectat răspunsul „Nici unul”, revista nu se va califica pentru „DOAJ Seal”. 

• să asigure pentru DOAJ metadate articolelor (Întrebarea 29). Daca este selectat răspunsul „Nu” 
sau revista nu reuşeşte să asigure metadatele în termen de trei luni, revista nu se va califica pentru 
„DOAJ Seal”. 

• să încorporeze informaţii lizibile la calculator în metadatele articolelor cu privire la licenţele CC 
(Întrebarea 45). Dacă este selectat răspunsul „Nu”, revista nu se va califica pentru „DOAJ Seal”. 

• să permită reutilizarea şi recombinarea conţinutului său, în conformitate cu licenţa CC-BY sau CC-
BY-NC (Întrebarea 47). În cazul în care este selectat CC-BY-ND, „Nu” sau „Altele”, revista nu se va 
califica pentru „DOAJ Seal”. 

• să aibă o politică de depozitare înregistrată într-un director cu privire la politicile de depozitare 
(Întrebarea 49). Daca este selectat „Nu”, revista nu se va califica pentru „DOAJ Seal”. 

• să permită autorilor să-şi păstreze drepturile de autor fără nici o restricţie. (Întrebarea 52). Dacă 
este selectat răspunsul „Nu”, revista nu se califică pentru „DOAJ Seal”. 

 51 



Înainte să începeţi completarea formularului 
de aplicare 

• Citiți informațiile DOAJ pentru 
editori, disponibile la adresa: 
https://doaj.org/publishers  

• Examinați site-ul dvs. și asigurați-
vă că revista îndeplinește toate 
criteriile 

52 

https://doaj.org/publishers


Instrucţiuni pentru completarea formularului 
de înregistrare DOAJ 

• Ghidul pentru 
completarea 
aplicaţiei este 
disponibil în 10 limbi, 
inclusiv în Română şi 
Rusă 

• https://doaj.org/tran
slated  

• Traducerea în limba 
Română a fost 
realizată la iniţiativa 
Institutului de 
Dezvoltare a 
Societăţii 
Informaţionale (IDSI) 

53 

https://doaj.org/translated
https://doaj.org/translated
http://idsi.md/
http://idsi.md/
http://idsi.md/
http://idsi.md/
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0PRZ-N-Cb6SCpamyxSgECDUhLI83j_0eOpTTgAwTn0/edit
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Traducerea formularului în 
limba română 



Care sunt motivele pentru a indexa revista în 
DOAJ? 

Creşte 
vizibilitatea 

Sporeşte 
traficul 

Creşte 
prestigiul 

Este o revistă 
certificată 

Este o revistă 
eligibilă 

pentru a fi 
sprijinită din 
fonduri OA 

de publicare 

O mai bună 
promovare 
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Mulţumesc pentru atenţie! 

tsurcannelly@gmail.com 

 

 

mailto:tsurcannelly@gmail.com

