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Open Science – știința cu și pentru societate

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science

OS include numeroase aspecte și etape ale proceselor 
de cercetare, permițând astfel reproducerea completă 
și reutilizarea rezultatelor științifice, prin intermediul a 
noi tehnologii și instrumente de colaborare. (EC, 2016)

“Open science, open innovation, open to the world”

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science


Open science – elemente centrale

accesul deschis (open access) la rezultatele de 
cercetare finantare din fonduri publice (publicatii si
date),

 reutilizarea optima a datelor de cercetare și open 
data prin adoptarea principiilor FAIR (findable, accessible, 

interoperable, re-usable), 

 deschiderea, intensificarea si internationalizarea

colaborarii in stiinta (open collaboration), 

 adoptarea, dezvoltarea de tehnologii care sprijina

stiinta deschisa (open source, e-infrastructuri, 

science 2.0).

 deschiderea catre societate - stiinta cu cetatenii

(citizen science) 

Dr Peggy Oti-boateng, Towards a UNESCO Recommendation on Open Science 

Building a Global Consensus on Open Science https://images.app.goo.gl/DYbEprjVP5phs4fu8

https://images.app.goo.gl/DYbEprjVP5phs4fu8


Open Science – elemente cheie



Stakeholders: 
Actori diferiți susțin împreună transformarea științei în era digitală

• Cercetători

• Agenții finanțatoare

• Universități și institute de cercetare

• Biblioteci

• Centre de date

• Edituri

• ONG-uri

• Mediul de afaceri

• Cetățeni

• Decidenți

• Organizații inter-guvernamentale
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OPEN SCIENCE: THE POLICY. CHALLENGES. Carthage Smith and Giulia Ajmone Marsan. 
Directorate for Science, Technology and Innovation. OECD
https://jipsti.jst.go.jp/rda/common/data/pdf/lecture/Smith_Symposium.pdf

Adaptare după Elias G. Carayannis el.al (2012-08-08). "The Quintuple Helix innovation model: global 
warming as a challenge and driver for innovation". Journal of Innovation and Entrepreneurship.

https://jipsti.jst.go.jp/rda/common/data/pdf/lecture/Smith_Symposium.pdf


Dimensiuni ale schimbării

Socio-cultural

Tehnologic

Legal

Organizațional

EconomicPolitici

O economie bazată pe cunoaștere, nu este pe 
deplin realizată decât atunci când gestionarea 
cunoștințelor aduce într-adevăr beneficii economice 
în societate. 

Dimensiuni
ale 

schimbării 

Îmbunătățirea înțelegerii IPRs și a principiului “as 
open as possible, as closed as necessary”

Politici coerente si corelate la nivel european

Dezvoltarea de politici instituționale adaptate OS și 
programe de formare (open science literacy)

Provocarea “big data” - depozite de date digitale, resurse 
informaționale uriașe ridică provocări noi legate de gestionarea 
acestora (acces, reutilizare și scopul folosirii lor)

Adaptarea comportamentală la nivel individual și 
instituțional (suport prin politici adecvate)

Costurile schimbării 



https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform


Open Data & FAIR Data

Prezent: masini virtuale ce nu identifica date de cercetare

-> FAIR = schimbarea modului in care stiinta se face prin
intermediul instrumentelor digitale; utilizatori umani + 
computere; accesibile in conditii bine definite (licente)

Toate datele ar trebui sa fie FAIR, nu toate datele datele 
pot/ trebuie sa fie deschise

Date deschise (open data) ≠ “not free”

EOSC = dezvoltat pe principii FAIR & open data

un mediu de incredere in care oamenii de stiinta pot 
reutiliza fluxurile de cercetare si date pentru a accelera
stiinta si inovarea
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H2020 – Horizon Europe

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/05_open_access_itn_2018.pdf

OA publicații, pilot Open Data (2015-2020) -> OA publicații și date (2021- 2027)



Plan S – cOAliția S

 A dezvolta știința și accelera schimbul de cunoaștere 
prin accesul liber imediat (fără embargo) la 
rezultatele de cercetare – deschiderea către o 
audiență cât mai mare;

 Finanțarea exclusiv a publicării cu access liber total -
imediat;

 O tranziție rentabilă de la modelul de acces la 
resurse științifice pe bază de abonament 
(nesustenabil și cu dublă taxare) către OA;

 O mai mare transparență a costurilor de publicare;

 Autorii rețin drepturile de autor complet.

*principiile planului S aici: https://www.coalition-
s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-
implementation-of-plan-s/principles-and-implementation

https://www.scienceeurope.org/coalition-s

https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
https://www.scienceeurope.org/coalition-s


Plan S – cOAliția S - Criterii dure OA

Forțează revistele spre a schimba accesul pe bază de 
abonament cu accesul liber (OA):

Cum?

-> publicarea OA în reviste hibride* nu mai este 
eligibilă: finanțatorii din cOAlitia S nu mai deconteaza APCs 
pentru publicarea hibridă OA 

-> soluția adoptată de membrii cOAliției S – negocieri 
transformative (transformative agreements) cu revistele –
termen limită anul 2024; negocieri de 3 tipuri:
-Conversia costurilor pt. abonamente în costuri pentru publicare OA
-Continuarea plății abonamentelor dar publicarea gratuită în OA 
-Tranziția revistei către revistă de tip OA



Parteneriatul EOSC - Asociația EOSC

 În următorii 10 ani, parteneriatul EOSC = mediu deschis, virtual, de încredere, federat
în Europa, pentru a stoca, partaja și reutiliza datele de cercetare și a oferi acces la o 
gamă bogată de servicii conexe.

Asociația EOSC:

->(2023) 90 % of publications from EOSC Association members are open access

-> (2027) 70 % of research data from EOSC Association members that 
researchers deem to be of relevance are made as FAIR as possible, ideally open

-> (2025) European curricula for data stewards are defined

-> (2027) All research done by EOSC Association members is supported by 
professional data stewards

-> (2025) All association members endorse a commitment to recognize open 
science activities in research career assessments



Provocări strategice imediate

 Accesul liber la rezultatele științifice rezultate din cercetarea finanțată din fonduri 
publice. 

 Managementul, conservarea pe termen lung și reutilizarea informațiilor științifice 
(publicații, seturi de date și alte rezultate ale cercetării). 

 Dezvoltarea infrastructurilor pentru știința deschisă care stau la baza sistemului de 
acces, conservare, partajare și reutilizare a informațiilor științifice, precum și integrarea 
lor în Cloud-ul European pentru Știință Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC). 

 Dezvoltarea de aptitudini și competențe (open science literacy) ale cercetătorilor, ale 
personalului din instituțiile academice și biblioteci pentru gestionarea informațiilor 
științifice. 

 Adaptarea procesului de evaluare a rezultatelor cercetării la contextul cercetării 
științifice în regim deschis - Aderarea la metrici de “nouă generație” pentru evaluarea 
cercetării și a carierei. Crearea de noi stimulente și recompense.



Provocări pentru România

Strategie/ politică de OS care să sprijine dezvoltarea NOSC

Nevoie de infrastructură pentru depozitare date și FAIR data

Cum asigurăm depozitarea pe termen lung și persistența datelor?

Sprijinirea depozitelor naționale (depozite tematice, depozite instituționale)

Nevoia de a construi reguli clare pentru “data sharing”: România parte a 
COVID19 Data Portal (EOSC)

(Deși România nu e parte a ELIXIR sau EMBL)
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Inițiative principale pentru știința deschisă ale Open Science Knowledge 
Hub (UEFISCDI)

Dezvoltarea cadrului strategic național pentru știința deschisă 
(https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania) proiect SIPOCA 592

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 ca membri cu Science Europe (SE Open Access working Group) 

Aderare la Asociatia EOSC 

Aderarea la CoNOSC – corelarea strategiilor naționale europene

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
https://ni4os.eu/
https://www.openaire.eu/
https://uefiscdi.gov.ro/openaire-advance
https://uefiscdi.gov.ro/research-data-alliance-rda
https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access


Vă mulțumesc

@ro_openscience

fb.me/OSKHub

Open Science Hub RO
facebook.com/groups/OShubRO

open-science@uefiscdi.ro 

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hubhttps://ni4os.eu

https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://ni4os.eu/

