Identificarea cadrului general și dezvoltarea direcțiilor strategice
pentru „Open Science” în România
Atelier de învățare mutuală
- 10 martie 2020, Bucuresti, Hotel Intercontinental -

Alina Irimia,
Open Science Hub Romania

Identificarea cadrului general și dezvoltarea direcțiilor strategice
pentru „Open Science” în România
Atelier de învățare mutuală

Dezvoltarea cadrului strategic național pentru știința deschisă, în cadrul proiectului
"Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea
capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi" POCA 127557.
(alături de Ministerul Educației și Cercetării)
A 4.1. Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional cu privire la Știința deschisă (Open Science) OS
& Acces deschis (Open Access) OA

Mai multe detalii despre proiect: https://uefiscdi.gov.ro/consolidarea-capacitatii-anticipatorii-deelaborare-a-politicilor-publice-bazate-pe-dovezi-in-domeniul-cercetarii-dezvoltarii-si
Mai multe despre activitate: https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania.

Inițiative principale pentru știința deschisă
Open Science Hub Romania (UEFISCDI)
• Dezvoltarea cadrului strategic național pentru știința deschisă
(https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania)

• Sprijin pentru dezvoltarea cloud-ului european pentru știință deschisă
(EOSC) (parte a proiectului National Initiatives for Open Science - NI4OS)
• Facilitarea accesului la informații, infrastructura și serviciile OpenAIRE
pentru știința deschisă și dezvoltarea EOSC (OpenAIRE NODE Romania)
• Colaborarea cu Research Data Alliance (RDA) - acces la informații și
contribuții open reseach data și dezvoltarea EOSC (RDA node Romania)
• Colaborarea cu Science Europe (SE Open Access working Group)

Document strategic: stabilirea cadrului național de măsuri și
politici privind Știința deschisă (OS)
DESCHIDEREA ÎNTREGULUI PROCES DE CERCETARE FINANȚATĂ DIN FONDURI PUBLICE ÎN CEL MAI EFICIENT MOD –>
REZULTATE DISPONIBILE PUBLIC ȘI LIBER PENTRU A FI (RE) UTILIZABILE DE CĂTRE ALȚI CERCETĂTORI, FIRME ȘI PUBLICUL LARG.

• Bune practici și reglementări europene
• Stabilirea regimului pentru publicarea cu acces liber a rezultatelor de cercetare (publicații și date)
• Introducerea principiilor și ghidurilor pentru planuri de gestiune a datelor
promovarea de modele viabile pentru acces, păstrare pe termen lung și reutilizare
a rezultatelor de cercetare (depozite și rețele de depozite OA)

Proces național pentru definirea acțiunilor
strategice pentru Știința Deschisă
Ateliere de învățare mutuală dedicate stabilirii cadrului strategic
operațional pentru “Open Science” în România:
• 10 martie, București
• 7 aprilie, Iași (? tbc)
• 6 mai, București (RDA Node Romania): managementul datelor de
cercetare, date deschise de cercetare
• 9 iunie (tbc): Cluj-Napoca

Proces național pentru definirea acțiunilor
strategice pentru Știința Deschisă
Ateliere de învățare mutuală dedicate stabilirii cadrului strategic operațional pentru
“Open Science” în România (martie – iunie 2020)

Scop: schimb de experiență, identificarea contextului național (nevoi, oportunități)
Grup țintă: stakeholderi și experți naționali* + experți internaționali implicați în
contrucția de politici de OS și implementarea lor (OpenAIRE, EOSC, Science Europe,
Research Data Alliance (RDA), LIBER, SPARC Europe).
* finanțatori, universități, institute de cercetare, edituri, asociații, biblioteci, instituții publice, firme, publicul larg

Rezultate așteptate:
- Feedback și recomandări asupra propunerilor de acțiuni pentru știința deschisă la nivel național;
identificarea nevoilor, oportunităților și provocărilor asociate tranziției către OS pentru România.
- Grupuri de interes tematice (hub-uri regionale) pentru continuarea și întărirea dialogului în sfera OS ->
parte a unei construcții instituționale pe termen lung: Open Science Hub Romania

AGENDA
10.00: Sesiune plenară
Contextul național și internațional (10.00 – 11.10)
Inițiative naționale în domeniul științei deschise, Alina Irimia, Open Science Hub
Romania, UEFISCDI
Dezvoltarea și implementarea politicilor în domeniul științei deschise: Lecții învățate și
perspective cu privire la EOSC, Iryna Kuchma, EIFL Open Access Programme Manager
Cloud-ul european pentru știință deschisă (EOSC) și rolul României în dezvoltarea
acestuia, Dragos Barbu, ICI, EOSC Governance Board
Publicarea cu acces liber și costurile asociate acesteia: studiu de caz – România, Victor
Velter, Șef Birou Scientometrie, UEFISCDI

AGENDA
Strategii de Open Science – practici europene (11.10 – 11.30)
Experiența Irlandei cu strategia națională și Planul S, Niamh Brennan, Programme
Manager Research Informatics, Trinity College Library (on-line)
11.30– 11.40: Pauză de cafea
Practici europene + opțiuni pentru România (11.40 – 13.00)
Open Science & Managementul Datelor de Cercetare - Santosh Ilamparuthi, Data Steward
at TU Delft
Planul național pentru știință deschisă în Franța - Marin Dacos, OS Advisor to the
Director-General for Research and Innovation, Ministry of Higher Education, Research and
Innovation (on-line)
Propuneri de linii de acțiune pentru dezvoltarea cadrului strategic national de Open Science
al României, Valentin Cojanu, UEFISCDI
Sesiune de întrebări și răspunsuri: 15 min

13.00 – 14.00: Pauză de prânz

AGENDA
Sesiuni tematice (14.00– 17.00)
17.00 – 17.15: Concluzii și activități viitoare
Bune practici cu privire la Open
14.00 – 15.30
Access; implicații ale Planului S
15.30 – 15.45

Costuri de procesare a articolelor
(APCs)

Pauză de cafea

15.45 – 17.00
Acces liber la datele de cercetare

Noua generație de metrici
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Urmăriți-ne..

@ro_openscience
fb.me/OSHubRO
Grup discuții:
Open Science Hub RO
facebook.com/groups/OShubRO
open-science@uefiscdi.ro

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub

