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Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului Erasmus+ 597912-EPP-1-2018-1-MD-

EPPKA2-CBHE-SP „Consolidarea Managementului Cercetării și Consolidarea Capacităților 

Open Science în Instituțiile de Învățământ Superior din Moldova și Armenia”, cu acronimul 

Minerva, finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea 

cheie 2 - Consolidarea Capacităților in Domeniul Învățămîntului Superior.  

„Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea 

Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conţinutului care reflectă 

doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a 

informaţiei incluse în prezentul proiect de document.” 
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Implementarea Științei Deschise la UTM a început odată cu oferirea utilizatorilor 

Bibliotecii tehnico-științifice a UTM (BTȘ UTM) a accesului deschis la materialele editate la 

UTM și la cursuri și materile didactice. Depozitarea materialelor didactice editate la UTM și 

digitizarea unor publicații importante pentru studiu și cercetare a început în anul 2007. Astfel, 

către sfârșitul anului 2013 BTȘ UTM oferea acces la 458 de cursuri și materiale didactice și 329 

de cărți digitizate. La moment colecția digitală a bibliotecii constituie 1337 documente, inclusiv 

983 cursuri și materiale didactice. 

Tot la sfârșitul anului 2013 a fost lansat proiectul Modern Information Services for 

Improvement Study Quality - Servicii informaționale moderne pentru îmbunătățirea calității 

studiilor – MISISQ, finanțat în cadrul programului TEMPUS, cu o durată de 3 ani (01.12.2013 – 

30.11.2016). În acest proiect, care a cuprins 13 biblioteci din 5 țări din Europa Centrală și de Est, 

au participat 7 biblioteci universitare din Republica Moldova, inclusiv BTȘ UTM.  

Scopul acestui proiect a constat în îmbunătățirea calității studiilor superioare din 

Republica Moldova prin extinderea și diversificarea accesului la informație pentru întreaga 

comunitate academică. Unul din obiectivele specifice ale proiectului a constat în diversificarea și 

modernizarea serviciilor informaționale pentru un învățământ superior de calitate, dezvoltarea 

unei infrastructuri informaționale comune, generarea partajată a resurselor informaționale și 

asigurarea accesului la acestea în regim on-line. Proiectul a prevăzut crearea repozitoriilor 

instituționale care ar servi drept surse de informare și ar contribui la creșterea vizibilității 

universităților din Moldova în spațiul educațional internațional. Un alt obiectiv specific a fost 

axat pe susținerea procesului de e-learning, a celui de instruire și cercetare științifică, promovare 

a culturii informației în vederea utilizării eficiente a resurselor informaționale naționale și 

internaționale și sporirii eficienței procesului de instruire și cercetare. 

În cadrul acestui proiect au fost puse bazele normative ale accesului deschis promovate 

de UTM, prin aprobarea la 26 ianuarie 2016 a Politicii Instituționale a Universității Tehnice a 

Moldovei privind Accesul Deschis la informație și a Regulamentului de organizare și funcționare 

a repozitoriului instituțional al Universității Tehnice a Moldovei (Institutional Repository of the 

Technical University of Moldova - IRTUM).  

Conform Politicii institutionale UTM privind accesul deschis, obiectivele politicii de 

acces deschis sunt axate pe asigurarea administrării și conservării pe termen lung a lucrărilor 

http://library.utm.md/IRTUM/Politica_UTM_Accesul_Deschis.pdf
http://library.utm.md/IRTUM/Politica_UTM_Accesul_Deschis.pdf
http://library.utm.md/IRTUM/Regulament_IRTUM.pdf
http://library.utm.md/IRTUM/Regulament_IRTUM.pdf
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științifice digitale produse de comunitatea universitară și asigurarea accesului cât mai larg posibil 

la lucrările științifice produse de comunitatea universitară. 

Printre altele, strategiile de implementare a Politicii Accesului Deschis la UTM prevăd: 

- Înregistrarea Politicii Instituționale a UTM privind Accesul Deschis la informație 

în formă de mandat instituțional în registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories 

Mandatory Archiving Policies), care va autoriza Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor 

ştiințifice, realizate din fonduri publice.  

- Înregistrarea Repozitoriului Instituțional al UTM în Registrul Arhivelor cu Acces 

Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories).  

- Implementarea accesului deschis la publicațiile științifice prin arhivarea în 

IRTUM și prin înregistrarea revistelor științifice ale UTM în registrul revistelor cu acces deschis 

(Directory of Open Access Journals – DOAJ); 

- Adoptarea unui proces de peer review (recenzare) eficient pentru a asigura 

calitatea publicațiilor ştiințifice.  

În acest context, Politica instituțională a Universității Tehnice a Moldovei a fost 

înregistrată în Registrul mandatelor și politicilor repozitoriilor cu acces deschis (Registry of 

Open Access Repository Mandates and Policies – ROARMAP), iar Repositoriul Instituțional al 

UTM, lansat la 26.05.2016 și administrat de BTȘ UTM, a fost înregistrat în Registrul 

Repositoriilor cu Acces Deschis (Registry of Open Access Repositories - ROAR) la 27.07.2016. 

IRTUM de asemenea este înregistrat și în OpenDOAR.  

În prezent (01.12.2019), IRTUM conține peste 6870 de documente. 

În 2018 UTM a lansat două reviste cu acces deschis: Journal of Engineering Science 

(succesor al revistei Meridian Ingineresc) și Journal of Social Sciences. La 12 mai 2019 revista 

Journal of Engineering Science a fost inregistrată în DOAJ, și până la sfârșitul anului 2019 

urmează a fi depus dosarul pentru înregistrare în DOAJ a revistei Journal of Social Sciences. 

Atât Journal of Engineering Science, cât și Journal of Social Sciences au adaptat un proces de 

peer review, astfel încât calitatea articolelor publicate în aceste reviste a crescut considerabil. 

Un alt rezultat important al proiectul MISISQ, la care a contribuit și UTM, este 

asigurarea interconectării a 7 cataloage a Bibliotecilor Universitare, astfel, încât platforma 

ExLibris PRIMO oferă nu numai o căutare unică în toate 7 cataloage, dar şi în bazele de date 

abonate şi în Repozitoriile Instituţionale. 

http://roarmap.eprints.org/1069/
http://roar.eprints.org/11352/
http://roar.eprints.org/11352/
https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4761
https://doaj.org/toc/2587-3482
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Continuitatea inițiativelor și acțiunilor proiectului MISISQ a fost asigurată prin lansarea 

unui nou proiect: Modernization of academic library services in Moldova - Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare în Moldova – MDNORO (martie 2016 – octombrie 2019), la 

care a participat și BTȘ UTM. Scopul proiectului – modernizarea învățământului universitar din 

Republica Moldova prin modernizarea bibliotecilor universitare. 

Obiectivele specifice ale acestui proiect s-au axat pe crearea parteneriatelor instituţionale 

puternice şi de durată printr-o colaborare academică între instituţiile de învăţământ superior din 

Norvegia şi din ţările cooperante; colaborarea regională între instituţiile de învăţământ superior 

din ţările cooperante; dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor de studiu care sunt 

considerate relevante pentru nevoile din ţările cooperante; educaţie bazată pe cercetare şi 

orientată spre internaţionalizare în instituţiile din ţările care participă la proiect; îmbunătăţirea 

managementului universitar, inclusiv punerea în aplicare a reformelor legate de procesul de la 

Bologna.  

Pentru UTM proiectul MDNORO a avut următorul impact: 

• Distribuirea de cunoștințe și competențe pentru bibliotecari prin numeroase 

activități de instruire; 

• Crearea parteneriatelor cu participanții în proiect; 

• Consolidarea și cooperarea profesională; 

• Elaborarea Strategiei de dezvoltare a BTȘ UTM 2018-2020; 

• Acces la baze de date extrem de solicitate de comunitatea academic;  

• Îmbunătățirea conținuturilor și metodelor de predare a orelor de Cultura 

Informației etc. 

Pe perioada derulării acestui proiect a fost oferit accesul la diverse baze de date 

ştiinţifice: 

 Web of Science https://access.webofknowledge.com 

 Clarivate Analytics Incites https://incites.thomsonreuters.com 

 Taylor & Francis Online http://www.tandfonline.com 

 Cambridge Journals Online https://www.cambridge.org/core 

 SAGE Research Methods http://methods.sagepub.com/ 

 Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com 

http://library.utm.md/html/Strategia_dezv_BTS_UTM.pdf
https://access.webofknowledge.com/
https://incites.thomsonreuters.com/
http://www.tandfonline.com/
https://www.cambridge.org/core
http://methods.sagepub.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
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De menționat abonarea de către UTM a bazelor de date Springer (6 ani consecutiv), care 

asigură anual comunității academice UTM acces la cca 2000 reviste și 6000 cărți electronice 

full-text în domeniile științei și tehnicii.  

Continuitatea proiectelor MISISQ și MDNORO este asigurată prin lansarea în martie 

2019 a proiectului Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise 

ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia - Strengthening 

Research Management and Open Science Capacities of HEIs in Moldova and Armenia – 

MINERVA, finanțat de programul ERASMUS+ (15.01.2019 – 14.01.2022). Scopul proiectului 

constă în consolidarea capacităților de cercetare și a capacităților Open Science ale instituțiilor 

de învățământ superior din Moldova și Armenia.  

În acest context în anul 2019 a fost inițiată dezvoltarea unei platforme de tip CRIS 

(Current Research Information System), care va permite gestionarea activităților și rezultatelor 

cercetării științifice la UTM, va mări vizibilitatea rezultatelor obținute din activitate de cercetare 

și inovare pe plan national și international. 

În contextul educației deschise, pe lângă materialele didactice disponibile pe pagina web 

a bibliotecii www.library.utm.md, publicații științifice accesibile prin Repositoriul Instituțional 

al UTM www.repository.utm.md, Universitatea deține trei platforme de e-learning: Cursuri 

online UTM, elaborată și lansată în cadrul proiectului institutional Cercetarea şi implementarea 

unui sistem durabil de e-learning (2015-2019), 8 cursuri în domeniul securității infromației, 

elaborate în cadrul proiectului Erasmus+ „Licence, Master professionnels pour le 

développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques 

dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam – LMPI”, plasate pe platforma 

comună http://lmpi-space.isa.utm.md/?redirect=0 (2016-2019), platforma dezvoltată și lansată în 

cadrul proiectului CRUNT (octombrie 2011 – octombrie 2014), ambele bazate pe tehnologia 

Moodle. Accesul la materialele de învățare este oferit prin credențiale de tip nume utilizator și 

parolă. 

http://www.library.utm.md/
http://www.repository.utm.md/
http://moodle.utm.md/
http://moodle.utm.md/
http://lmpi-space.isa.utm.md/?redirect=0
http://elearning.utm.md/moodle/login/index.php

