INVITAȚIE
În viitorul program de lucru pentru infrastructuri de cercetare din cadrul Orizont Europa există
Destinația 2 - Activarea unui ecosistem EOSC de date și servicii pentru cercetare (deocamdată)
operațional, deschis și FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable).
Ecosistemul EOSC cuprinde standarde, reguli comune de implicare, tehnologii și servicii, care vor
permite și îmbunătăți acces fără probleme și reutilizarea fiabilă a rezultatelor de cercetare conform
principiilor FAIR (pentru date și alte obiecte digitale), inclusiv cele generate sau colectate de alte
infrastructuri de cercetare și acoperind întreg ciclu de viață al datelor de cercetare, de la generare
sau descoperire și exploatare până la stocare, procesare, gestionare, analiză și reutilizare.
Actualmente Comisia Europeană discută cu statele membre UE prima variantă a programului de
lucru.
Pe de altă parte de anul viitor va fi funcțional parteneriatul european EOSC. Parteneriatele europene
sunt asociații între UE și statele membre și țările asociate la programul-cadru dar și cu sectorul privat,
fundații și alte părți interesate cu scopul de a răspunde la provocările globale și de a moderniza
industria. Orizont Europa stabilește condițiile și principiile pentru stabilirea parteneriatelor europene.
Până la această dată, în H2020, România participă în numai 3 proiecte privind EOSC, prin INCD IFINHH, INCD SB, INCD GeoEcoMar, ICI și UEFISCDI, proiecte tip RIA (Research and Innovation Action).
Totodată, la 15 octombrie 2020, România, alături de alte 24 state membre UE, a semnat Declarația
comună ”Construirea următoarei generații cloud pentru afaceri și sectorul public din UE”
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-next-generation-cloud-europe).
Având în vedere cele prezentate și faptul că personal sunt implicată în Comitetul de Program pentru
infrastructuri de cercetare și în bordul de guvernare al EOSC, doresc să vă adresez invitația de a ne
cunoaște, virtual deocamdată, în calitatea dumneavoastră de responsabili de proiecte POC/397/1/1
și POC/398/1/1/ Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la
reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice
şi baze de date europene si internaţionale. Având în vedere că o serie de evenimente legate de EOSC
și de Comitetul de Program au loc în această săptămână și săptămâna viitoare aș aprecia ca
dumneavoastră sau un reprezentant să ne întâlnim la data de 21 octombrie 2020 astfel:
21 octombrie 2020, între orele 9:00 – 11:30
09:00 h - 09:15 h

Bun venit din partea mea și a gazdei întâlnirii, domnul dr. Mihnea Dulea,
DFCTI, IFIN-HH, responsabil proiect cloud CeCBiD

09:15 h – 11:05 h

Prezentarea celor 11 proiecte: 10 min/proiect, rezultate prevăzute și
disponibilitatea de a fi consultați de către MEC în privința EOSC (pentru
parteneriatul european EOSC și/sau Comitetul de Program)

11:05 h – 11:30 h

Întrebări și răspunsuri. Oportunitatea unor întâlniri viitoare în același format.

Adresez scuze pentru această solicitare de ultima ora și adresez mulțumiri domnului dr. Mihnea Dulea
pentru găzduirea întâlnirii și disponibilitatea de colaborare. Dânsul ne va transmite și detaliile de
conectare, după înregistrarea pe pagina web http://acire20.ifin.ro.
Cu stimă,
Iulia Mihail

