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MoU RO-NOSCI - Obiective

qObiectivul 1
Să contribuie la identificarea și valorificarea, în beneficiul comunității de cercetare și
inovare, de modalități și mijloace tehnice dedicate constituirii și administrării unei
infrastructuri naționale de resurse și servicii specifice Cloud-ului pentru Știință Deschisă
(OSC), compatibile cu EOSC;

qObiectivul 2
Să creeze sinergie la nivel național între organizațiile care au rol și interes în EOSC, să
optimizeze și să coordoneze activitățile naționale, în vederea punerii în comun și
integrării infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC;

qObiectivul 3
Să asigure sprijin comunității academice și de cercetare în ceea ce privește definirea și
implementarea politicilor „Open Science” și „Open Science Cloud” în vederea alinierii cu
recomandările și politicile europene în domeniu și să ofere sprijin pentru dezvoltarea de
capabilități specifice științei deschise



MoU RO-NOSCI - Activități 

q Promovarea principiilor, politicilor, regulilor de participare, regulamentelor și
procedurilor adoptate la nivelul EOSC, preluarea și implementarea soluțiilor de
implementare și a instrumentelor de monitorizare specifice, adoptate de EOSC, în
vederea operaționalizării infrastructurilor și serviciilor OSC la nivel național;

q Identificarea serviciilor OSC generice, tematice și de date la nivel național,
acordarea de asistență tehnică pentru asigurarea compatibilității cu cerințele și
recomandările EOSC;

q Identificarea resurselor de infrastructură din centrele de tip Cloud dezvoltate în
instituții aparținând sistemului CDI la nivel național, cu potențial de
interconectare sub egida RO-NOSCI;

q Coordonarea colaborării pentru dezvoltarea de soluții de operaționalizare și
monitorizare a infrastructurii RO-NOSCI, bazate pe instrumente federative
specifice, compatibile EOSC;

q Monitorizarea evoluției resurselor și serviciilor promovate prin RO-NOSCI, precum
și a politicilor de acces și utilizare specifice; instrumente federative specifice,
compatibile EOSC;



MoU RO-NOSCI - Activități 

q Contribuție la dezvoltarea și implementarea cadrului strategic național privind ”Open
Science” și ”Open Science Cloud”, pentru alinierea contextului național cu recomandările
și inițiativele europene majore în domeniu

q Asigurarea dialogului la nivel național și internațional prin facilitarea accesului la
informații privind practici, metode, tehnologii actuale „Open Science” și „Open Science
Cloud” pentru diverse categorii de actori cheie (ex. furnizori și beneficiari de servicii
”Open Science” ș.a.)

q Asigurarea de sprijin comunității academice, de cercetare și inovare pentru dezvoltarea
de capabilități specifice prin organizarea de evenimente naționale și internaționale și
furnizarea de formare specifică necesară tranziției către știința deschisă



MoU RO-NOSCI - Activități 

q Promovarea principiilor FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) și a
metricilor specifice, monitorizarea adoptării acestora de către furnizorii de date de
cercetare

q Promovarea posibilităților de participare la proiecte naționale și internaționale
(programul-cadru ”Horizon Europe”), pe tematica ”Open Science” și ”Open Science
Cloud”

q Evaluarea și identificarea posibilităților de stimulare a impactului EOSC asupra
proiectelor naționale din Foaia de parcurs ESFRI (European Strategy Forum on
Research Infrastructures), cele din Foia de parcurs națională a Comitetului Român
pentru Infrastructuri de Cercetare și alte infrastructuri de cercetare

q Corelarea și coordonarea participării la provocările și inițiativele europene și globale
legate de ”Open Science” și ”Open Science Cloud” (EOSC, EUROHPC, EGI Advanced
Computing for EOSC (EGI-ACE), European Data Insfrastracture (EDI), EUDAT etc.)

q Reprezentarea RO-NOSCI în Asociația EOSC și în grupele de consultanță aflate în
coordonarea acesteia

q Formularea de propuneri de sustenabilitate a implementării cerințelor ”Open
Science” și ”Open Science Cloud” în activitatea CDI, precum și a activităților RO-
NOSCI, cu luarea în considerare a soluțiilor adoptate la nivel european



Procedura de adeziune la RO-NOSCI

Statut de membru (Anexa 1 la MoU)

• Participă la activitățile și deciziile din cadrul RO-NOSCI
• Are drept de vot în Adunarea Generală a RO-NOSCI

Statut de observator (Anexa 2 la MoU)

•Participă la activitățile din cadrul RO-NOSCI 
•NU are drept de vot în Adunarea Generală a RO-NOSCI 

Aderarea la RO-NOSCI este un proces continuu



Procedura de adeziune la RO-NOSCI

q Formularele de adeziune noi (formularele transmise după perioada
constituirii RO-NOSCI - 1 Iulie 2021) vor fi transmise Comitetului
executiv al RO-NOSCI în vederea supunerii la vot în următoarea
Adunare Generală a RO-NOSCI

q Formularul de adeziune va fi semnat de reprezentantul legal al
organizației și trebuie să conțină:

Ø Nominalizarea reprezentantului mandatat pentru activitatea în cadrul RO-
NOSCI precum și datele de contact ale acestuia

Ø Opțiunea legată de domeniul de interes major în cadrul RO-NOSCI



……. ……. ……. ……. ……. …….

Stabilire mod de operare si
coordonare RO-NOSCI si pregatire

versiune preliminara MoU

Initiere proces constituire RO-NOSCI, 
Identificare Stakeholderi

Pregatire versiune finala MoU, 
Intalnire constituire RO-NOSCI

Kick-off meeting RO-NOSCI

Constituire RO-NOSCI
1 Iulie 2021

Timeline constituire RO-NOSCI

Aprilie 2021 Iunie 2021

Iulie 2021Mai 2021



Mulțumesc !

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

fb.me/OSKHub

Open Science Hub RO
facebook.com/groups/OSKhubRO

open-science@uefiscdi.ro

https://uefiscdi.gov.ro/ro-nosci

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

