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Proiect  

Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o 
PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive TGE-PLAT 

cod SMIS 2014+ 105623 
 

 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 

 

 

 

IMT Bucureşti 
 

 

 

 

Ce inseamna Open Access in RRI? 

Cum se pune în practică Open Access 

 

Cum se implementeaza politicile Open Access (OA) la institutii: 

 

Instituțiile care elaboreaza politici de cercetare (organisme de finanțare, agenții 

publice, ministere etc.) joacă un rol cheie în dezvoltarea și răspândirea practicilor de 

cercetare. În acest sens, acesteaa sunt actori esențiali în facilitarea tranziției către 

cercetare și inovare responsabilă (RRI), promovând nu numai includerea diferitelor 

părți interesate în procesul de construire a cunoștințelor, ci și ideea și practica 

responsabilității comune. Implementarea unei astfel de abordări poate fi extrem de 

relevantă atunci când scopul este de a crea o legătură între nevoile societății, 

obstacolele și valorile și agenda și rezultatele cercetării și dezvoltării. Cu alte cuvinte, 

instituțiile pot - în diferite grade și la niveluri diferite - să creeze un context favorabil 

care susține practicile RRI ale indivizilor. 

 

Instituțiile de finanțare a cercetării elaborează indicații, orientări și politici ca 

modalitate de a ghida și direcționa activitățile cercetătorilor. Aceste documente 

exprimă pozițiile unei instituții cu privire la mai multe aspecte, inclusiv accesul deschis 

(OA) și prezintă un ghid, mai mult sau mai puțin strict, pentru cercetători. 

 

Dacă luați cunoștință de OA pentru prima dată și căutați o prezentare generală a acestei 

probleme, consultați PASTEUR4OA (http://rri-tools.eu/-/pasteur4oa_project). Acesta 

este un loc bun pentru a începe, deoarece are o serie de recomandări și exemple de 

politici implementate la nivel național. Mai multe detalii pot fi găsite și în Registrul de 
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mandate și politici ale depozitului de acces deschis (ROARMAP), precum și OpenAire 

(http://rri-tools.eu/-/openaire_project) și JULIET (http://rri-tools.eu/-/Juliet 

_tools). Acesta din urmă poate fi, de asemenea, utilizat pentru a notifica alții despre 

o nouă politică. S-ar putea să examinați, de asemenea, cazuri exemplare, cum ar fi 

proiectul Harvard OA (http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Main_Page) sau politica 

de acces deschis la Universitatea Princeton (http://www.princeton.edu/ 

dof/policies/publ/ fac/open-access-policy/). 

 

 

https://rri-tools.eu/documents/10184/193151/Open+Access_final+version.pptx/fb11aad5-48d7-428d-9f49-e727c7a98be3 

 

După ce vă formați o imagine mai clară a ceea ce este prezentat acolo și a ceea ce 

doriți pentru organizația dvs., ați putea decide să vă concentrați pe ruta verde și, în 

special, pe dezvoltarea propriului depozit ca element de bază al politicii dvs. O resursă 

interesantă pentru aceasta este introducerea OpenAire pentru administratorii de 
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cercetare. Deși Calea verde implică în mod clar participarea organizațiilor de 

cercetare, există alte modalități prin care instituțiile interesate pot facilita practicile 

OA. De exemplu, o alternativă este ruta Gold, unde cercetătorii sau instituțiile plătesc 

pentru publicare și acces liber. Motivele pentru a sprijini această rută pot fi găsite în 

raportul Finch (http://www.researchinfonet.org/publish/finch/), iar modalitățile de 

a face acest lucru sunt reprezentate de activitatea instituțiilor precum Wellcome Trust, 

care propune posibile acorduri cu editorii pentru a facilita practica cercetătorilor 

asupra rutei Gold. Dacă, ca organizație, preferați să nu luați o poziție specifică, lăsând 

cercetătorii să decidă liber cum să practice OA, revedeți Politica OA Fondazione Cariplo 

(http://www.researchinfonet.org/publish/finch/) pentru un exemplu. 

 

Dacă doriți să vă dezvoltați și să scrieți procesul, consultați Orientările politice UNESCO 

pentru dezvoltarea și promovarea accesului deschis (OA). Acest instrument util oferă 

un ghid pas cu pas prin procesul de creare a politicilor. Desigur, aceste linii directoare 

conțin multe generalizări; este recomandabil să luați în considerare contextul dvs. 

normativ local și cerințele specifice pentru instituția dvs. Dacă ați implementat deja o 

politică OA, sunteți gata să monitorizați eficacitatea acesteia. Documentul Pasteur4OA 

Monitorizarea conformității cu politicile de acces deschis (http://www.pasteur4oa.eu/ 

sites/pasteur4oa/files/resource/Brief_Monitoring%20compliance%20with%20OA%20po

licies_0.pdf) propune informații utile pentru monitorizare, la fel și Open Access 

Monitor, un nou modul care simplifică conformitatea politicii OA pentru instituțiile de 

cercetare. 
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Trecerea către OA sau dezvoltarea de noi politici OA 

 

Atât finanțatorii de activități de cercetare, cât și instituțiile de cercetare pot utiliza 

resursele enumerate mai sus, dar fiecare acționează la niveluri diferite și ar putea 

împinge pârghii diferite pentru a încuraja implementarea OA. Într-adevăr, însăși natura 

și rolul finanțatorilor de activități de cercetare pune aceste organizații în poziția de a 

dezvolta programe pentru acoperirea costurilor de publicare OA. Ghidurile Wellcome 

Trust OA oferă exemple despre cum se poate face acest lucru. Pentru exemple de 

politici OA elaborate de organizațiile finanțatoare, puteți consulta Politica de acces 

deschis a Fundației Bill și Melinda Gates (http://www.gatesfoundation.org/How-We-

Work/General-Information/Open-Access-Policy), precum și Politica NIH 

(http://grants.nih.gov/grants/policy/policy.htm). 

 

Instituțiile interesate să-și partajeze datele și metadatele ar putea dori să verifice 

proiectul RECODE al UE, care are informații despre politicile disponibile de partajare a 

datelor. În mod similar, Open Access Directory (OAD) oferă informații despre politicile 

de date deschise, inclusiv studii de caz și orientări, precum și linkuri către politicile 

instituționale de date deschise. Exemple și informații despre depozitele disponibile 

pentru partajarea datelor pot fi găsite la Depozitele de date ale OAD și la Depozitele 

de date recomandate de Nature. 

 

În cele din urmă, organizațiile care acordă granturi care doresc să vadă cum alte 

instituții și-au încorporat politicile OA pentru a atinge diferite obiective pot vedea 

exemple în apelurile de cercetare ale Fondazione Cariplo, precum și în abordarea 

Wellcome Trust de a sprijini și finanța costurile de publicare OA. 
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Cum se încorporează OA în practica de cercetare 

Cercetătorii care intenționează să încorporeze accesul deschis (OA) în activitatea 

lor de cercetare 

Cercetătorii au un interes fundamental în publicarea articolelor în reviste academice. 

Articolele reprezintă o sursă crucială de informații și date și rămân o cale principală 

prin care sunt comunicate rezultatele cercetării. Mai mult, publicațiile devin din ce în 

ce mai relevante pentru evaluarea performanței academice a cercetătorilor, asigurarea 

funcțiilor și fondurilor de funcționare și promovarea carierelor. Cu toate acestea, în 

ultimele decenii au apărut treptat o serie de oportunități alternative la publicațiile 

tradiționale. Deși există multe argumente pro și contra sistemului tradițional de 

publicare cu plata la citire, creșterile recente ale taxelor de abonament și, în paralel, 

cererea crescândă de informații a societății au forțat oamenii să se gândească la cine 

ar trebui să plătească costurile de publicare. Un argument popular se întreabă: dacă 

cetățenii plătesc deja costurile pentru cercetarea publică, ar trebui să plătească și 

pentru accesarea rezultatelor sale (adică articole)? 

 

Cercetătorii individuali, profesorii, lectorii, asistenții de cercetare și studenții 

interesați de practicarea OA pot obține o imagine de ansamblu asupra a ceea ce este 

accesul deschis și a oportunităților disponibile pentru a-l practica, consultând 

OpenAire, foaia informativă OA Horizon 2020. O modalitate diferită de a aborda aceeași 

problemă ar fi participarea la unele dintre numeroasele evenimente desfășurate în 

timpul Săptămânii Internaționale OA anuale (http://www.openaccessweek.org/) a 

SPARC. 

 

Dacă sunteți deja informat și preferați ruta Gold către OA, puteți găsi informații 

valoroase în DOAJ (https://doaj.org/) și DOAB (http://www.doabooks.org/), unde 
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există o listă completă de jurnale OA și, respectiv, cărți electronice. Dacă sunteți 

interesat să folosiți ruta verde, puteți găsi o listă cu principalele depozite la OpenDOAR. 

Formele hibride de OA sunt, de asemenea, posibile și cresc din ce în ce mai mult. 

Proiectul SPARC explorează această problemă în detaliu. 

 

În mod clar, trebuie luate în considerare o serie de probleme juridice și normative 

despre OA. Cercetătorii pot consulta RoMEO (http://rri-tools.eu/-/romeo_tools), un 

proiect de un an care a fost finanțat de Comitetul Comun pentru Sisteme de Informații 

și însărcinat cu raportarea practicilor de autoarhivare din Regatul Unit în temeiul 

Protocolului pentru recoltarea de metadate. O altă opțiune este adoptarea Licențelor 

Creative Commons (http://www.creativecommons.org/) pentru a proteja datele și a 

facilita diseminarea corectă a rezultatelor cercetării. 

 

Instituțiile de cercetare care se îndreaptă spre OA sau sunt interesate să afle mai 

multe despre oportunitățile sale 

 

Instituțiile de învățământ superior și Institutele de Cercetare se află în centrul 

proceselor de construcție a cunoașterii și, prin urmare, deciziile lor sunt deosebit de 

importante pentru viitorul societăților și influențează practicile cercetătorilor. 

Instituțiile de cercetare interesate de OA pot obține informații utile cu privire la stadiul 

tehnicii în implementarea OA în UE consultând fișa informativă a Comisiei Europene 

privind accesul deschis. În plus, articolul Nature despre costurile publicării OA și multe 

alte articole despre OA ar putea fi un punct de plecare util pentru a reflecta dacă 

practicarea OA este o opțiune validă. 
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Pentru a afla mai multe despre practicile actuale și scenariile disponibile, mandatele 

și politicile adoptate de universități, instituții de cercetare și finanțatori de cercetare, 

puteți să consultați Registrul de mandate și politici ale depozitului de acces deschis 

(ROARMAP), proiectul OpenAire și baza de date JULIET. Acesta din urmă poate fi, de 

asemenea, utilizat pentru a anunța pe alții despre o nouă politică. 

 

Pe măsură ce instituțiile de cercetare se îndreaptă spre OA, este posibil să fie nevoie 

să reflecteze asupra dezvoltării programelor de educare a comunităților lor de 

cercetători. Ar putea fi util să consultați proiectul Foster, care oferă informații utile 

despre accesul deschis și cursurile de științe deschise. Sau instituțiile ar putea fi 

interesate să aducă modificări strategiilor lor de evaluare. Aceasta este o problemă 

dificilă de abordat, dar o serie de instituții au făcut încercări (a se vedea, de exemplu, 

Știința în tranziția Olandei sau medicina PLOS). 

 

Instituțiile interesate să-și partajeze datele și metadatele pot consulta proiectul UE 

Cum să implementeze politicile OA la instituții (https://rri-tools.eu/how-to-pa-open-

access#menu-anchor-id1-content), unde pot găsi informații despre politicile disponibile 

de partajare a datelor. În mod similar, Open Access Directory (OAD) oferă legături către 

informații despre politicile de date deschise, inclusiv studii de caz și orientări, și 

legături către politicile instituționale de date deschise. Exemple și informații despre 

depozitele de partajare a datelor disponibile pot fi găsite în OAD sau la Nature. 

 

Companii de afaceri care se apropie de OA 

 

Dacă lucrați într-o companie comercială, accesul liber (OA) ar putea să nu fie primul 

dvs. gând. Cu toate acestea, R&I devine din ce în ce mai deschis, iar rolul său cheie în 
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garantarea succesului este incontestabil. Există multe oportunități și strategii pentru 

dezvoltarea cercetării colaborative și facilitarea inovării deschise. Accesați site-ul web 

Open Innovation, care oferă multe informații despre starea actuală a inovației deschise. 

De asemenea, s-ar putea să vă fie de folos să aflați mai multe despre noile platforme 

digitale (consultați publicația CE privind îmbunătățirea transferului de cunoștințe în 

toată Europa și rezumatul conferinței Open Innovation 2.0 din 2015). 

 

Factorii de decizie politici interesați să învețe, să susțină și să încorporeze OA în 

activitățile lor 

 

Factorii de decizie politică joacă un rol important în transformarea accesului deschis 

într-o practică împărtășită comunităților locale, naționale și internaționale. Asistența 

factorilor de decizie politică (sau nu) ar putea face diferența în deciziile instituționale 

și individuale de a practica OA (sau nu). Astfel, este crucial ca factorii de decizie să ia 

decizii în cunoștință de cauză cu privire la această problemă. OA ridică o serie de 

probleme și întrebări, iar o serie de acțiuni ar putea fi întreprinse ca răspuns - de la 

elaborarea unei politici OA, la conținutul acelei politici, la reflecții mai largi asupra 

impactului OA în practica și evaluarea cercetării și cercetători. Dacă sunteți interesat 

să dezvoltați o politică, un loc bun pentru a începe este secțiunea Cum să implementați 

politicile OA la instituții din acest set de instrumente. 

 

În calitate de factor de decizie politică, aceștia ar trebui să reflecteze asupra susținerii 

și diseminării OA fără a se dezvolta neapărat o propria politică. În acest caz, este 

recomandabil să consultați Inițiativa finlandeză pentru științe deschise 

(http://openscience.fi/), care oferă o listă cu liniile directoare și listele de verificare 
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pentru factorii de decizie politică și cercetătorii cu privire la modul de răspândire a 

practicilor OA. Intrări similare sunt disponibile din proiectul FOSTER. 

 

În cele din urmă, dacă este interes ca factorii de decizie politică să se angajeze în 

reflecții mai largi cu privire la oportunitățile și impactul practicilor OA în evaluarea 

cercetării, un punct de pornire ar fi Declarația de la San Francisco privind evaluarea 

cercetării (http://www.ascb.org/dora/), care reprezintă bine complexitatea acestei 

probleme. Declarația semnalează necesitatea de a opri utilizarea factorilor de impact 

din jurnal pentru a evalua calitatea lucrărilor individuale, recunoscând totodată inerția 

și reticența cercetătorilor de a se îndepărta de jurnalele tradiționale. 

 

În articolul urmăror ne vom concentra atenția asupra unui alt aspect important, și 

anume Ce înseamnă implicarea publică în RRI?. 

Dr. Corneliu Trişcă-Rusu, 

IMT Bucureşti ( Membru RRI Hub Bulgaria-Roma ̂nia) 


