
A fost lansat ”Data Sharing COVID-19” ghid cu
recomandări, informații, referințe principale
și contacte privind schimbul de date în
contextul COVID-19

Biroul național RDA Europe (RDA Node Romania) parte a Open Science Hub Romania
din cadrul UEFISCDI anunță lansarea ”Data Sharing COVID-19” ghid cu

recomandări, informații, referințe principale și contacte privind schimbul de

date în contextul COVID-19. 

Astfel, Open Science Hub Romania pune la dispoziția actorilor interesați un ghid cu
recomandări, informații, referințe principale și contacte privind schimbul de date în
contextul COVID-19 care pot � de folos cercetătorilor români dacă aceștia vor să
contribuie, la rândul lor, la colectarea și împărtășirea rezultatelor din știință și să
bene�cieze, totodată, de accesul deschis la resurse din cercetarea europeană și
globală asociată pandemiei curente. Pachetul de informații, elaborat de către experții
UEFISCDI în colaborare cu Catedra Unesco pentru Politici în Știință și Inovare din
cadrul SNSPA, ”Data Sharing COVID-19” poate � accesat mai jos.

ACCESEAZĂ GHIDUL

Comunitatea RDA-Europe anunță publicarea
variantei �nale a ”Recomandărilor și
îndrumărilor RDA COVID-19 privind schimbul
de date”

Biroul național RDA Europe (RDA Node Romania) parte a Open Science Hub Romania
din cadrul UEFISCDI anunță lansarea ”Recomandărilor și îndrumărilor RDA COVID-

19 privind schimbul de date”. 

Acestea acoperă patru domenii de cercetare - date clinice, practici în domenii
relevante, epidemiologie și științe sociale, concentrându-se pe considerente legale și
etice, software de cercetare, participarea comunității și date autohtone. Raportul �nal
complet, versiunile anterioare și alte rezultate asociate pot � accesate mai jos.

VEZI MAI MULTE AICI

A fost lansat ghidul ”Implementarea principiilor
TRUST. Certi�carea depozitelor digitale de
încredere - CoreTrustSeal” 

Biroul național RDA Europe (RDA Node Romania) parte a Open Science Hub Romania
din cadrul UEFISCDI anunță lansarea ghidului ”Implementarea principiilor „TRUST”
de către depozitele („repositories”) digitale de încredere. Certi�carea
depozitelor digitale de încredere - „CoreTrustSeal”.

Open Science Hub Romania pune la dispoziția actorilor interesați ghidul care conţine
descrierea  principiilor „TRUST” recomandate a � implementate de către depozitele
digitale („repositories”) de date, precum şi cerințele standardului internaţional de
certi�care a depozitelor  digitale de încredere „CoreTrustSeal”. 

Principiile „TRUST” descriu caracteristicile depozitelor de date care sunt responsabile
de managementul, arhivarea şi diseminarea datelor pe o perioadă lungă de timp.
„CoreTrustSeal” încorporează aspectele abordate de principiile „FAIR” aferente datelor
de cercetare. Ghidul de informații, elaborat de către experții UEFISCDI,
„Implementarea principiilor TRUST. Certi�carea depozitelor digitale de
încredere - CoreTrustSeal” poate � accesat mai jos.
----------------------
Echipa Open Science Hub Romania - RDA Node Romania, OpenAIRE NOAD Romania

Pentru actualizări privind schimbul datelor de cercetare, accesul liber și știința deschisă în general

ne puteți urmări și contacta prin intermediul:

Website UEFISCDI: https://ue�scdi.gov.ro/open-science-hub

Facebook: "Open Science Hub RO" fb.me/OShubRo

Twitter: @ro_openscience

Email: open-science@ue�scdi.ro 
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Soluțiile comunității științi�ce locale,
facilitate de competițiile UEFISCDI

Criza fără precedent provocată de COVID-19 a generat şi una dintre cele mai

ample mobilizări la nivelul comunităţii CDI din România. Iar cercetătorii români

au intrat în această cursă setând ca prim obiectiv să încetinească adversarul,

să-i diminueze efectele negative, pentru ca mai apoi, prin instrumente potrivite,

să-l poată opri de�nitiv.

UEFISCDI a vorbit săptămâna aceasta despre mobilizarea fără precedent a

comunităţii CDI din România şi despre instrumentele de �nanţare disponibile

într-un articol amplu publicat de MarketWatch. 

În cele trei pagini de articol: 

- Vei a�a mai multe despre soluţiile tailor-made pentru administraţia publică
- Vei avea parte de un sneak-peak în laboratoarele cercetătorilor şi vei a�a
direct de la directorii de proiecte despre impactul aşteptat de soluţia lor în
lupta cu COVID-19.
-  Şi vei putea citi despre colaborarea dintre UEFISCDI şi Societatea Română de
Bioinformatică în lansarea unui hub de informare  despre COVID-19

Citeşte mai departe

ALTE NOUTĂŢI

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică a�ată în subordinea

Ministerului Educației şi Cercetării. Asigură atât realizarea de studii ce fundamentează

procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi,

cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și

subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

În calitate de agenție de �nanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de

prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor

acceptate la �nanțare. 

VIZITEAZĂ UEFISCDI PE:

Facebook Twitter Website

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.

Website: ue�scdi.gov.ro E-mail: pr@ue�scdi.ro  Tel: 004 021 30 23 850  Fax: 004 021
31 15 992  

Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00

Dacă doriți să nu mai primiți acest email vă rugăm să ne contactați la adresa:
dezabonare@ue�scdi.ro.
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