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Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, implementează proiectul „Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii 

inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

În contextul acestui proiect, cei doi parteneri, în colaborare cu Inițiativa națională privind cloud-ul 

pentru știința deschisă - RO-NOSCI și Open Science Knowledge Hub - UEFISCDI organizează 

în data de 20 octombrie a.c. evenimentul on-line „The Road towards EOSC as seen from the 

national level”. Atelierul este dedicat comunității de cercetare și inovare, experților români și 

străini interesați de cele mai recente acțiuni întreprinse la nivel european pentru dezvoltarea 

Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Could – EOSC). 

Demersul este parte a unui amplu proces derulat în cadrul proiectului pentru dezvoltarea de 

recomandări strategice naționale care să susțină demersurile României de integrare în initiațivele 

europene privind Știința Deschisă (Open Science) și calculul de înaltă performanță (High 

Performance Computing - HPC). 

Cele două subiecte au o relevanță deosebită în această perioadă în care Uniunea Europeană își 

propune, atât prin următoarea etapă de finanțare 2021-2027, cât și prin direcțiile de dezvoltare 

tehnologică trasate pentru Europa, să dezvolte capabilități sporite de îmbunătățire a vieții 

cetățenilor prin utilizarea pe scară largă a datelor științifice create la nivelul statelor membre și 

prin accelerarea progresului utilizând capacități noi de calcul de înaltă performanță pe teritoriul 

UE. 

În mod particular, atelierul din data de 20 octombrie a.c. este dedicat subiectului dezvoltării Cloud-

ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC) și acțiunilor 

demarate la nivel european și național (agenda mai jos), iar discuțiile vor contribui la identificarea 

celor mai bune modalitați în care România poate contribui la acest obiectiv european și iși poate 

spori integrarea în strategia UE în materie de dezvoltare științifică și tehnologică. 

 

https://www.adr.gov.ro/
https://www.utcluj.ro/
https://www.utcluj.ro/
https://www.adr.gov.ro/cadru-strategic-pentru-adoptarea-si-utilizarea-de-tehnologii-inovative-in-administratia-publica-2021-2027-solutii-pentru-eficientizarea-activitatii-cod-mysmis2014/
https://www.adr.gov.ro/cadru-strategic-pentru-adoptarea-si-utilizarea-de-tehnologii-inovative-in-administratia-publica-2021-2027-solutii-pentru-eficientizarea-activitatii-cod-mysmis2014/
https://uefiscdi.gov.ro/ro-nosci
https://uefiscdi.gov.ro/ro-nosci
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub


 
 

The Road towards EOSC as seen from the national level 

Agenda 

 

Date: 20 Octombrie, 2021 

11,00- 13.30 (Bucharest time); 10.00 – 12.30 (CET) 

 

AGENDA  

 Title Speakers 

15 min Welcome remarks UTCN + ADR 

15 min Project overview  ADR 

20 min Open Science e-infrastructures and services OpenAIRE (tbc) 

10 min Q&A  

20 min EOSC development and support from the regional 

and national level: NI4OS as an incubator of the 

Romanian Initiative for Open Science Cloud (RO-

NOSCI) 

ICI, OSKH - UEFISCDI 

 

20 min EOSC Association recent developments ICI  

10 min Q&A  

20 min FAIR Data policies – how to support FAIR and 

Open Research Data at the national level 

FAIRsFAIR  

10 min Q&A   

10 min Final remarks/feedback UTCN  

*Discutiile se vor desfașura în limba engleză, fără interpret 
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The Authority for Digitalization of Romania, in partnership with the Technical University of Cluj-

Napoca, is implementing the project „Strategic framework for the adoption and use of innovative 

technologies in the public administration 2021 – 2027 – solutions for improving the activity”, 

cofinanced from the European Social Fund by means of the Operational Program for Improving 

the Administrative Capacity. 

In the context of this project, the two partners organize on October 20th, in collaboration with the 

coordinators of National Initiative regarding the Open Science Cloud - RO-NOSCI and the Open 

Science Knowledge Hub - UEFISCDI, the on-line event „The Road towards EOSC as seen from 

the national level”.  

This action is part of a larger process started in the above mentioned project dedicated to drafting 

national strategic recommendations that will support Romania’s efforts of integrating into the 

European initiatives in the field of Open Science and High Performance Computing - HPC. 

The two topics have outstanding relevance in this period when the EU is aiming – by means of 

the next financing program 2021-2027 as well as by means of the projected pillars for 

technological development in Europe - to develop enhanced capabilities of improving citizens’ 

lives through the large scale use of scientific data created by member states and to accelerate 

progress by employing new high performance computing capacities in the EU. 

The October 20th event is expected to gather together Romanian and foreign key experts and 

stakeholders to discuss the importance of developing the European Open Science Cloud – 

EOSC, the challenges towards it and the current initiatives of support in Romania that can assist 

integration into EU strategy towards scientific and technological development. The main topics of 

the workshop can be found in the below agenda. 

 

  

https://www.adr.gov.ro/
https://www.utcluj.ro/en/
https://www.utcluj.ro/en/
https://www.adr.gov.ro/cadru-strategic-pentru-adoptarea-si-utilizarea-de-tehnologii-inovative-in-administratia-publica-2021-2027-solutii-pentru-eficientizarea-activitatii-cod-mysmis2014/
https://www.adr.gov.ro/cadru-strategic-pentru-adoptarea-si-utilizarea-de-tehnologii-inovative-in-administratia-publica-2021-2027-solutii-pentru-eficientizarea-activitatii-cod-mysmis2014/
https://uefiscdi.gov.ro/ro-nosci
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-hub


 
 

The Road towards EOSC as seen from the national level 

Agenda 

 

Date: October 20th, 2021 

11,00- 13.30 (Bucharest time); 10.00 – 12.30 (CET) 

 

AGENDA  

 Title Speakers 

15 min Welcome remarks UTCN + ADR 

15 min Project overview  ADR 

20 min Open Science e-infrastructures and services OpenAIRE (tbc) 

10 min Q&A  

20 min EOSC development and support from the regional 

and national level: NI4OS as an incubator of the 

Romanian Initiative for Open Science Cloud (RO-

NOSCI) 

ICI, OSKH - UEFISCDI 

 

20 min EOSC Association recent developments ICI  

10 min Q&A  

20 min FAIR Data policies – how to support FAIR and 

Open Research Data at the national level 

FAIRsFAIR  

10 min Q&A   

10 min Final remarks/feedback UTCN  

 


