
Proiectul NI4OS-Europe finanțat de CE contribuie la viziunea Cloud-ului european 

pentru știință deschisă - EOSC, oferind primele resurse integrate pe platforma sa 

Proiectul HORIZON2002 NI4OS-Europe aduce comunitățile științifice cu un pas mai aproape 

de viziunea ”Open Science Cloud” și ”Open Innovation”, prin integrarea a 19 servicii noi în 

catalogul său de servicii digitale. NI4OS-Europe - Initiative Naționale pentru Știința Deschisă 

în Europa, este un contribuitor strategic la Cloud-ul european pentru știință deschisă (EOSC), 

un mediu digital integrat, interoperabil, care își propune să ofere comunităților științifice 

acces liber la e-Infrastructuri, servicii și date, care să permită colaborarea transfrontalieră și 

interdisciplinară. Resursele furnizate de catalogul de servicii digitale NI4OS-Europe vor fi 

integrate în portofoliul EOSC, permițând milioanelor de oameni de știință din întreaga lume 

să acceseze, să stocheze, să gestioneze, să analizeze, să partajeze și să refolosească datele 

de cercetare. 

 

Consorțiul proiectului NI4OS-Europe este format din 22 de organizații din 15 state membre și 

țări asociate din regiunea Europei de Sud-Est. Proiectul contribuie la EOSC printr-o abordare 

pe mai multe niveluri: 

• Contribuie la portofoliul EOSC cu infrastructură și servicii de calcul, seturi de date, 

precum și servicii deschise de stocare și gestionare a datelor; 

• Sprijină dezvoltarea și includerea inițiativelor naționale ”Open Science Cloud” în 

cele 15 state membre și țări asociate în guvernanța EOSC, 

• Oferă instruire pentru a insufla în cadrul comunității filosofia EOSC și principiile 

FAIR pentru idenficarea, accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizarea datelor. 

https://ni4os.eu/
https://eosc-portal.eu/
https://ni4os.eu/partners/
https://ni4os.eu/partners/


 

Platforma NI4OS-Europe cuprinde în total 41 de servicii, care au fost testate, prin modele 

specializate, din punct de vedere al nivelului lor de pregătire pentru integrare în EOSC. În 

paralel, s-au desfășurat zeci de instruiri publice, precum și consultări și studii pentru 

adoptarea politicilor de știință deschisă. NI4OS-Europe a creat astfel o bază solidă pentru 

implementarea EOSC, cu beneficii pentru o gamă largă de oameni de știință și profesioniști 

în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). 

Proiectul NI4OS-Europe este finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020 în 

temeiul acordului de finanțare a infrastructurii europene de cercetare nr. 857645 

Link-uri utile: 

 NI4OS - National Initiatives for Open Science in Europe 

 NI4OS-Europe Service Catalogue 

 European Open Science Cloud 

 NI4OS-Europe Facebook | NI4OS-Europe Twitter 

 Subscribe to NI4OS-Europe news 
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