Club OGP
OPEN ACCESS - PUBLICAREA STUDIILOR ȘI A REZULTATELOR DE CERCETARE
FINANȚATE DIN FONDURI PUBLICE
16 mai 2014, Biblioteca Națională, Sala Mircea Vulcănescu

Dezbaterea cu tema Open Access a fost organizată în cadrul Clubului OGP de Cancelaria PrimuluiMinistru, care coordonează și monitorizează procesul de implementare a angajamentelor Guvernului
României pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.
La eveniment, au participat 30 de reprezentanți ai societății civile și ai administrației, care au discutat
despre propunerea de angajament Publicarea studiilor și a rezultatelor de cercetare finanțate din
fonduri publice, prevăzută în draftul noului Plan național de acțiune OGP (iulie 2014 – iunie 2016).
Invitatul special la această dezbatare a fost domnul Adrian Curaj, Directorul General al Unității
Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).
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În deschidere, Radu Puchiu, Secretar de Stat în cadrul Cancelariei, a prezentat concluziile Întâlnirii
Regionale Europene de la Dublin, organizate în cadrul Open Government Partnership în zilele de 8 și 9
mai 2014, unde România a susținut propunerile de angajamente pentru noul Plan Național de Acțiune
iulie 2014-iunie 2016, publicat și pe site-ul ogp.gov.ro.
Dl. Adrian Curaj a prezentat o analiză a datelor despre proiectele de cercetare finanțate de UEFISCDI,
disponibile și pe site-ul instituției, date care acoperă etape începând din faza anunțului de intenție,
până la rezultatele proiectelor. Existența unor astfel de informații constituie un avantaj important și
pentru eforturile depuse în vederea implementării noului angajament OGP, Open Contracting.

Reprezentanți ai Fundației pentru o Societate Deschisă și ai Asociației pentru Tehnologie și Internet au
adresat o solicitare verbală dlui. A.C. și urmează să o formuleze și în scris către UEFISCDI, cu privire la
publicarea datelor deja postate pe site-ul instituției într-un format deschis, sub o licență liberă, pe
data.gov.ro.
Dl. A.Curaj a accentuat importanța deschiderii cercetărilor științifice către mediul economic și,
totodată, a creșterii vizibilității infrastructurii științifice, adăugând însă că marea provocare este
prelucrarea datelor ”deschise”.
În completarea intervențiilor societății civile, dl. Nicolae Constantinescu, information architect
kosson.ro, a trimis un mesaj video, în care a adus în discuție necesitatea elaborării politicilor în
domeniul deschiderii studiilor de cercetare și a armonizării cu politicile europene.

2

Toți cei prezenți au fost de acord că un prim pas în procesul de publicare în regim deschis a studiilor
de cercetare este crearea unui cadru legal de publicare, în conformitate cu regulile stabilite la nivel
european în domeniul Open Access.
Pentru a stabili aceste mecanisme, cei prezenți au recunoscut necesitatea de a consulta în primul rând
actorii implicați (decidenți, experți, actori interdisciplinari), atât din România, cât și din alte state cu o
bună practică în domeniu.
Cu această ocazie, dl. A.Curaj a lansat invitația celor interesați la conferința Diaspora în Cercetarea
Științifică și Învățământul Superior din România, din 23-26 septembrie 2014, când ar putea fi organizat
un follow-up al întâlnirii Clubului OGP pe tema Open Access.
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