EVENIMENT

SĂRBĂTOAREA EUROPEANĂ A ȘTIINȚEI
LA CHIȘINĂU
Doctor în chimie Lidia ROMANCIUC
Centrul Proiecte Internaționale al AȘM
Chişinăul, împreună cu peste 300 de orașe din Europa, a sărbătorit „Noaptea Cercetătorilor Europeni”.
Sărbătoarea științei a avut loc pe 23 septembrie 2016,
începând cu ora 15.00, și s-a desfășura în scuarul AȘM
sub egida Academiei de Științe a Moldovei, UnAȘM,
Centrului Proiecte Internaționale, AQA Logistic și
DAS Solutions.
Manifestarea a beneficiat de cea mai numeroasă prezență în raport cu edițițiile anterioare – circa
5 000 de vizitatori. Orășelul academic a etalat produsul a 64 de organizații participante: institute de
cercetare, universități, centre de excelență, licee care
și-au pus la bătaie imaginația pentru a-și demonstra
performanțele, cele mai recente rezultate și inovații
într-un mod captivant, inclusiv prin experimente
inedite, simulări incitante și ateliere de lucru interactive. Aceasta, de rând cu un program artistic select,
elementul distractiv fiind inerent manifestării.
„Să contribuim împreună la cunoaștere, să optăm
pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, a unei societăți care susține educația, cercetarea și
inovarea”, a îndemnat la deschiderea evenimentului
președintele AȘM, academicianul Gh. Duca.
În semn de recunoștință pentru sprijinul și
contribuția Delegației UE pentru Republica Moldova
în demersul european al țării noastre, Gh. Duca i-a
înmânat ambasadorului UE Pirkka Tapiola, Medalia
AȘM „Nicolae Milescu-Spătarul”.
E.S. Pirkka Tapiola, în discursul său de salut, a
menționat că UE acordă tot sprijinul politicilor educaționale și științifice din Republica Moldova. Aceasta
pentru că atât știința, cât și educația trebuie să contribuie și să se concentreze pe aspectele economice, pe strategiile care există în țară, să contribuie la creșterea economică, astfel încât să se poată face uz, totalmente, de
oportunitățile pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, invocând Acordul de Asociere, Acordul Aprofundat Compresiv de Liber Schimb. Iar pentru aceasta,
e necesar un sistem modern bazat pe inovații veritabile. „Suntem fericiți să fim partenerii acestui eveniment
și vă invit să vă distrați astăzi, să cunoașteți mai bine
știința și să mergem împreună în continuare”, a conchis
șeful Delegației UE pentru Republica Moldova.

De menționat că „Noaptea Cercetătorilor Europeni”
a devenit emblematică sub aspectul prestanței și
originalității sale – ea oferind posibilitatea unei comunicări nemijlocite între publicul diferit ca vârstă, studii, experiență profesională etc., cu oamenii de știință,
activitatea cărora, de cele mai multe ori, este mai puțin
spectaculoasă, dar esențială, fiind cea care mișcă progresul și umanitatea înainte, creând premise pentru
dezvoltarea durabilă a omenirii. Deaceea, „Noaptea
cercetătorilor europeni”, constituită ca o tradiție frumoasă a întregii Europe din 2005 încoace și adunând
circa 3,5 milioane de vizitatori, se adresează în mod
special tinerilor: știința oferă provocări imense, dar
și oportunități inimaginabile, descoperă savantul din
tine, urmează o carieră ştiinţifică!
Pentru Republica Moldova, „Noaptea Cercetătorilor Europeni” are o semnificație aparte. Este dovada
deschiderii necondiționate față de valorile europene
ale cercetării și cooperării, pe care și-a asumat-o prin
obținerea, în 2012, a statutului de țară asociată la cel
de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (PC7), precum și prin semnarea,
în 2014, a acordului de aderare la Programul Cadru
ORIZONT 2020, cel mai consistent ca finanțare program științific și tehnologic în istoria Uniunii Europene.
Astfel, în conformitate cu Contractul de Grant
(GA:2014/346-992) în susținerea participării Republicii Moldova la Programul ORIZONT 2020, oferit de
Delegația UE pentru Republica Moldova, evenimentul se înscrie într-o serie de manifestări ce au drept
scop:
▪▪ recunoașterea suportului UE pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programului
ORIZONT 2020;
▪▪ sensibilizarea comunității științifice din Republica Moldova în ce privește procesul de integrare în
Spațiul European de Cercetare;
▪▪ promovarea oportunităților din cadrul programului ORIZONT 2020;
▪▪ creșterea imaginii științei autohtone în societate
și atragerea mai multor actori în activitățile de cercetare și inovare.
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