
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pentru consultaţii şi informaţii suplimentare 

vă puteţi adresa la Biblioteca Ştiinţifică Medicală, 

Secţia INFOMEDICA 
 

Centrul de Informare INFOMEDICA Nr. 1 Bl. Didactic Central, 

et. 1, tel.: 022 205-216; 

 Centrul de Informare INFOMEDICA Nr. 2 Bl. Didactic Nr. 2, 

et. 1, tel.: 022 205-49;  

Centrul de Informare INFOMEDICA Nr. 3 IMSP SCR ”Timofei 

Moșneaga”, et. 3, tel.: 022 205-490. 
 

 E-mail: infomedica@usmf.md, library@usmf.md Web: 

http://library.usmf.md Cont Skype: infomedica.bşmE-mail: 

infomedica@usmf.md 
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Săptămâna Internaţională a 

Accesului Deschis 

19 – 25 octombrie 2020 

 

 
 

 

„Deschiși cu scopul: 

întreprinderea acțiunilor 

pentru construirea echității 

structurale și a incluziunii” 
 

 

 

 

 
 

 

Află mai multe despre 
fenomenul Accesul 

Deschis 
Limba română 

 http://www.ifla.org/files/hq/news/documents/ifla-

statement-on-open-access-ro.pdf 

 http://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr16/biblio2.

html 

 http://www.hasdeu.md/bibliopolis/index.php?bpa=1
893 

 http://www.kosson.ro/acces-deschis 

 http://www.slideshare.net/kosson/resurse-n-acces-

deschis 

 http://www.slideshare.net/cheradi/politica-accesului-

deschis-n-rile-n-tranziie 

 http://www.prolibro.eu/tag/acces-deschis 

 http://softdroid.net/peters-fos-overview 

 http://87.248.191.115/bnrm/publicatii/files/1/2006_4

_06.pdf 

 

Limba rusă 

 http://www.slideshare.net/irynak/open-access-

presentation-778246 

 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/2004/04ki-od.html 

 http://do.gendocs.ru/docs/index-294555.html 

 http://krad.bik.org.kg/ru/open_access/ 

 

Limba engleză

 http://publicaccess.nih.gov/

 http://www.openaccessweek.org/ 

 http://www.wellcome.ac.uk/About-

us/Policy/Spotlight-issues/Open-ACC) 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access 

 http://www.openaccess.nl/whatisopenaccess 

 http://www.eprints.org/openaccess/ 

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/portals-and-platforms/goap/ 

 http://www.arl.org/sparc/openaccess/ 

 http://p2pfoundation.net/Open_Access 

 http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm 

 http://www.soros.org/openaccess 

 http://www.eifl.net/openaccess 

 http://oalibrarian.blogspot.com/ 
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Săptămâna Internaţională a Accesului 

Deschis  (AD) este un eveniment care se 

desfăşoară anual la nivel global, fiind o 

oportunitate pentru a sprijini cercetarea, pentru 

a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera 

cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a 

îmbunătăți viața oamenilor. 

În anul curent Săptămâna Accesului 

Deschis se desfăşoară în perioada 19-25 

octombrie. Cu această ocazie, Biblioteca 

Ştiinţifică Medicală (BŞM) va organiza un 

program amplu de activităţi pentru promovarea 

AD.  

 

Vă invităm să participaţi activ la 

activităţile organizate de BŞM  în cadrul 

Săptămânii Accesului Deschis! 

 

 

Ce este ACCESUL DESCHIS? 

Accesul Deschis este una dintre cele mai 

progresiste mişcări a cercetătorilor, având ca 

obiectiv principal promovarea ideii accesului 

liber la informaţia ştiinţifică. 

Accesul Deschis este accesul on-line, 

gratuit, imediat  la textul întegral al articolelor 

ştiinţifice pentru oricine, oricînd şi oriunde, în 

toată reţeaua globală. 

Resurse informaţionale medicale 

cu Acces Deschis 
 

 

www.biomedcentral.com 

 

www.bioline.org.br 

 

www.doaj.org 

 

www.freemedicaljournals.com 

 

www.ghdonline.org 

 

http://highwire.stanford.edu/lists/d 

 

www.openjournals.net 

 

www.nap.edu 

 

www.jstage.jst.go.jp 

 

www.plos.org 

 

www.scielo.org 

 

 

 

Beneficiile AD? 

 

 Pentru autori: AD oferă autorilor posibilităţi 

mult mai mari de diseminare a publicaţiilor 

ştiinţifice în comunitatea ştiinţifică 

internaţională.    

 Pentru cititori: AD oferă acces fără bariere la 

publicaţiile ştiinţifice pentru cercetările proprii, 

nefiind constrânşi de bugetele bibliotecilor.  

 Pentru profesori şi studenţi: AD oferă condiţii 

egale privind accesul la resursele informaționale, 

excluzînd necesitatea obţinerii permisiunii pentru 

reproducerea sau distribuirea conţinutului 

publicaţiei.  

 Pentru biblioteci: AD soluţionează problema 

crizei preţurilor pentru revistele ştiinţifice,  

contribuind la completarea golurilor în colecţia 

bibliotecilor. 

 Pentru universităţi: AD măreşte vizibilitatea 

instituţiilor, reducînd cheltuielile lor pentru  

procurarea revistelor ştiinţifice, avansînd 

misiunea lor în diseminarea cunoştinţelor.  

 Pentru agenţii finanţatoare: AD măreşte 

returnarea investiţiilor în cercetare, făcând 

disponibile publicului larg rezultatele cercetărilor 

finanţate din bani  publici. 
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