A4.1. Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional cu privire la

Știința deschisă (Open Science) OS
&

Acces deschis (Open Access) OA
(conform recomandărilor UE și practicilor de la nivel european)

A - Document strategic
B - Fundamentarea depozitului național pentru rezultatele OS
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A. Document strategic: stabilirea cadrului național de măsuri și
politici privind Știința deschisă (OS)
SUSȚINE 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 în open access a rezultatelor de cercetare (publicații și date)
• Definirea regimului de publicare utilizând licentele deschise
• Introducerea principiilor și ghidurilor pentru planuri de gestiune a datelor
• Identificarea și promovarea de modele viabile pentru acces, păstrare pe termen lung și reutilizare a
rezultatelor de cercetare pe modelul practicat în H2020 (depozite și rețele de depozite OA)

Știința deschisă (OS)
OS include numeroase
aspecte și etape ale
proceselor de
cercetare, permițând
astfel reproducerea
completă și reutilizarea
rezultatelor științifice,
utilizând noi tehnologii
și instrumente de
colaborare. (CE 2016)

Acces deschis (OA)
Acces gratuit la publicațiile
științifice evaluate inter pares,
la datele cercetărilor și la alte
rezultate ale cercetării în mod
deschis și nediscriminatoriu,
cât mai rapid posibil în cadrul
procesului de diseminare și să
permită utilizarea și
reutilizarea rezultatelor
cercetării științifice. (CE 2018)

Proces
• Consultarea grupurilor/comunităților interesate
Grupuri interesate: finanțatori, universități, institute de cercetare, edituri,
asociații, biblioteci, instituții publice, firme, publicul larg
Ateliere de schimb de bune practici (diseminarea expertizei de la nivel
european)
OpenAIRE, EOSC, Open Science Policy Platform
Construcție instituțională pe termen lung: Open Science Hub
Consultare online

• Input SNCDI
Juridic (ex. standarde, drepturi de autor, licențe)
Tehnic (ex. soft, instrumente de gestiune)
Economic (ex. gestiunea costurilor, surse de competitivitate)
Educațional (ex. aptitudini, formare)

B. Fundamentarea depozitului național pentru
rezultate de cercetare OA
RROA (Romanian Repository of Open Access)

• Metodologie pentru dezvoltarea depozitului național pentru
arhivarea obligatorie a publicațiilor și rezultatelor de
cercetare finanțate din fonduri publice
• Lansare prima versiune funcțională, dezvoltata prin
adoptarea:
- Criteriilor Registry of Open Access Repositories (ROAR);
- Ghidurilor și instrumentelor europene pentru datele
deschise (OAI-PMH, OpenAIRE, FAIR).
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