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1. Generalităţi 

 

1.1. Repozitoriul este un loc în care se păstrează şi se menţin careva date. Repozitoriul instituţional cu 

Acces Deschis conţine colecţii digitale de articole publicate şi oferă acces liber la ele. 

 

1.2. Repozitoriul ASEM este o arhiva electronică a documentelor ştiinţifice, educaţionale, de 

reglementare sau de altă natură, elaborate în orice subdiviziune ASEM, precum şi de către angajaţii 

altor organizaţii, care au publicat materiale în publicaţiile ASEM şi au transmis ASEM-ului dreptul de 

a le plasa pe internet. 

 

1.3. Adresa Repozitoriului ASEM pe Internet: http://www.dspace.ase.md  

 

2. Scopurile Repozitoriului 

 

2.1. A asigura o modalitate şi un loc pentru depozitarea centralizată pe termen lung a articolelor cu text 

integral în format electronic. 

 

2.2. A contribui la promovarea imaginii ASEM şi la creşterea vizibilităţii ASEM pe Internet prin 

prezentarea producţiei ştiinţifice proprii în reţeaua globală. 

 

2.3. Creşterea numărului de citări a publicaţiilor cercetătorilor din cadrul ASEM prin asigurarea 

accesului liber le ele pe Internet. 

 

2.4. Crearea unui sistem fiabil şi accesibil de evidenţă şi de control a numărului de publicaţii pe 

facultăţi, catedre şi a angajaţilor în parte. 

 

2.5. Creşterea prestigiului publicaţiilor ştiinţifice ale ASEM (revista „Economica”, Analele Academiei 

de Studii Economice din Moldova, materialele conferinţelor etc.). 

 

3. Principiile creării Repozitoriului ASEM 

 

3.1. Repozitoriul este creat în baza software-ului cu acces liber DSpace, dezvoltat de Universitatea 

Southampton, utilizând protocolul OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). 

 

3.2. Accesul Deschis nu anulează drepturile de autor. Drepturile morale ale autorului nu sunt alienabile 

şi se păstrează după autor indiferent de metoda de publicare. Dreptul exclusiv la publicaţie autorul îl 

realizează, prin luarea în mod voluntar a deciziei privind prezentarea publicaţiei sale pe Internet. 
 

http://www.dspace.ase.md/
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3.3. Culegerile de lucrări ştiinţifice, în cazul în care au fost pregătite pentru editare de către 

Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, sunt plasate în Repozitoriul ASEM conform dreptului de 

editor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

3.4. Accesul persoanelor terţe la informaţia bibliografică şi la rezumatele publicaţiilor din Repozitoriu 

este liber. Accesul la textul integral poate fi: 

a) deschis, cu posibilitatea de a copia şi de a cita materiale publicate în Repozitoriu cu condiţia 

respectării drepturilor morale ale autorului; 

b) închis, cu posibilitatea terţilor de a solicita de la autor o copie a textului integral a publicaţiei, cu 

indicarea scopului utilizării publicaţiei.   

 

3.5. Relaţiile cu autorii lucrărilor din culegerile plasate în Repozitoriu, sunt reglementate prin plasarea 

în fiecare ediţie imprimată a culegerii a unui anunţ despre publicarea ulterioară acesteia pe Internet,  

ceea ce este echivalent cu contractul de aderare.  Dacă autorul nu este de acord cu aceste condiţii, are 

drept de a informa redacţia pentru a plasa articolul său pe Internet cu acces restricţionat la textul 

integral. În caz contrar, se consideră că autorul este de acord cu publicarea textului integral al 

publicaţiei în Acces Deschis. 

 

4. Tipuri de materiale, care sunt plasate în Repozitoriu 

 

4.1. Revista ştiinţifică „Economica”, Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din 

Moldova. 

 

4.2. Culegeri tematice, materialele conferinţelor, care au fost editate de către Departamentul Editorial-

Poligrafic al ASEM. 

 

4.3. Orice publicaţii ale angajaţilor ASEM, publicate la alte edituri, în lipsa unei interdicţii din partea 

editurii  privind publicarea lor în Repozitoriu instituţional. 

 

4.4. Autoreferate ale tezelor de doctorat şi tezele de doctorat susţinute de către angajaţii ASEM. 

 

4.5. Alte materiale ştiinţifice, didactice, informative, de reglementare sau de orice alt gen, la dorinţa 

autorului, cu recomandarea şefilor de catedre sau subdiviziuni. 

 

5. Ordinea plasării publicaţiilor în Repozitoriu 

 

5.1. Biblioteca Ştiinţifică ASEM participă în calitate de coordonator şi executant principal al procesului 

de creare a Repozitoriului ASEM. 

5.2 Serviciul Ştiinţă al ASEM coordonează procesul de selectare şi de plasare a articolelor ştiinţifice în 

Repozitoriul ASEM. 
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5.3. Departamentul de Informatică asigură funcţionarea software, suportul tehnic şi conservarea 

publicaţiilor electronice.  

 

5.4. Deponent poate fi autorul sau personalul bibliotecii responsabil pentru conţinut. Autorii care 

doresc să autoarhiveze materiale în Repozitoriu, primesc un cont care le oferă drept de deponent. 

 

5.5. Biblioteca Ştiinţifică ASEM primeşte materialele care urmează să fie plasate în Repozitoriu, în 

orice format care poate fi citit de calculator (formatul preferat – pdf)  prin e-mail, la adresa 

library@lib.ase.md sau la adresa fizică MD-2005, Republica Moldova, Chisinau, str. Bănulescu-

Bodoni, 59; Bl. B, birou 105.  

 

5.6. În cazul în care publicaţia, după părerea deţinătorului dreptului de autor, poate fi comercializată în 

perspectivă, în acces deschis se plasează doar informaţia bibliografică în calitate de publicitate.  

 

5.7. La solicitarea autorilor unele articole pot fi marcate (prin postarea pe prima pagină a publicaţiei), 

cu sigla licenţei Creative Commons, utilizată în întreaga lume pentru acordarea unor drepturi altor 

persoane. 

 

5.8. Autorul poate solicita ca publicaţia plasată deja în repozitoriu să fie scoasă din Acces Deschis sau 

publicaţia cu text ascuns să fie expusă în Acces Deschis, acest lucru va fi efectuat de către bibliotecar.  

 

5.9. Publicaţiile transmise pentru publicare în Repozitoriu trebuie să conţină titlu, numele autorilor, 

adnotare şi cuvinte cheie în limba română şi engleză. 

 

6. Interdicţii 

 

6.1. Sunt interzise: modificarea, recompilarea, copierea sistematică sau programatică, redistribuirea, 

publicarea sau reproducerea sub orice formă sau mediu a oricăror texte din lucrări, rezultate ale 

cercetărilor sau ale altor informaţii, incluzând indicii ca: fără limitare, copyright, drept de proprietate 

etc. 

 

6.2. Toate drepturile nerecunoscute în mod expres, sunt rezervate proprietarului de copyright. 

Utilizatorii autorizaţi nu trebuie să împiedice sistemele de control al accesului a Repozitoriului. 

 

7. Dispoziţii finale 

 

7.1. Accesul la documente şi publicaţii electronice prin intermediul Repozitoriului este organizat în 

conformitate cu acest regulament. Toate tipurile de acces sunt administrate şi reglementate de actele 

normative şi legislaţia Republicii Moldova.  
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7.2. Prezentul Regulament se completează cu alte prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Repozitoriului ASEM, reieşite din legislaţia în vigoare, ordinele Ministerului Educaţiei şi deciziile 

Senatului ASEM. 
 

7.3. Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Senatul ASEM.   
 

Definiţia termenilor folosiţi în „Regulamentul cu privire la Repozitoriul ASEM”: 
 

Acces Deschis (OA) este accesul online liber, imediat şi permanent la textul integral al articolelor de 

cercetare pentru oricine în toată reţeaua globală. Există două căi de realizare OA:  

1. „calea de aur” - publicarea revistelor în regim OA;  

2. „calea verde” – autoarhivare, care are loc atunci când autorii asigură accesul liber la propriile 

articole în repozitorii instituţionale. 
 

Autor de lucrări ştiinţifice, literare sau de artă - un cetăţean care a creat opera prin munca sa creativă. 
  
Drepturile de proprietate intelectuală la lucrare includ drepturile exclusive şi drepturile morale. 
 

Drepturile morale ale autorului includ dreptul de autor, dreptul la nume, dreptul la inviolabilitatea 

operei, dreptului a face publică opera. 
 

Dreptul exclusiv - este dreptul de proprietate. Dreptul exclusiv poate fi deţinut de către una sau mai 

multe persoane fizice sau juridice (proprietarii dreptului de autor). Proprietarii dreptului de autor pot, la 

discreţia sa, să permită sau să interzică altor persoane să utilizeze rezultatele activităţii sale intelectuale. 
 

Utilizarea operei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, se permite fără consimţământul autorului 

sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata remuneraţiei de autor, însă cu indicarea obligatorie a 

numelui autorului a cărui operă este valorificată şi a sursei de împrumut, reproducerea, în măsură 

justificată de scopul urmărit. Se permite fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul 

public în scopuri de arhivare de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, 

direct ori indirect.  
 

 ELABORAT COORDONAT VERIFICAT APROBAT 

RESPONSABIL N. Cheradi 
E. Railean 
I. Nicuţă 

DIRECTOR 

BIBLIOTECA 

ŞTIINŢIFICĂ 

DMCD RECTOR 
ASEM 

DATA 01.12.12 17.12.12 20.12.10 24.12.12 

SEMNĂTURA 
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