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CEA DE-A V-a REUNIUNE 
A ACADEMIILOR 

DUNĂRENE

Academia de Ştiinţe a Moldovei, împreună cu 
Academia Europeană pentru Ştiinţe şi Arte din Aus-
tria, a organizat, la 7 aprilie 2014, cea de-a V-a edi-
ţie a Conferinţei Academiilor Dunărene (DAC). 
Evenimentul a reunit conducerea Academiilor de 
Ştiinţe din regiunea Dunării, reprezentanţi ai Comi-
siei Europene, ai comunităţii ştiinţifi ce ale statelor 
din regiune, ambasadori, membri ai Guvernului Re-
publicii Moldova.

Preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Ti-
ghineanu, a mulţumit preşedinţilor de Academii 
Dunărene pentru încrederea acordată Academiei de 
Științe a Moldovei de a organiza acest eveniment la 
Chişinău, precum și Guvernului Republicii Moldo-
va, care a acordat tot suportul necesar pentru buna 
lui desfășurare. El a specifi cat că succesul reuniunii 
este asigurat și de comunitatea ştiinţifi că din Mol-
dova, prin gradul înalt de cooperare şi internaţiona-
lizare a cercetării de care dă dovadă, iar obiectivul 
prioritar al acesteia – integrarea în Spaţiul European 
de Cercetare – trebuie realizat mai întâi prin coope-
rarea regională, inclusiv prin participarea la acţiuni-
le din cadrul Strategiei Dunării. 

Asistenţa a urmărit mesajul video adresat de 
Comisarul european pentru politica regională, 
Johannes Hahn, care a specifi cat importanţa Stra-
tegiei UE pentru regiunea Dunării. 

După cum a menționat Dr. Wolfgang Streiten-
berger, consilier la Comisia Europeană, Strate-
gia Dunăreană este una din noile strategii macro-
regionale ale Uniunii Europene, care abor-
dează o gamă largă de probleme, divizate în 
4 piloni şi 11 domenii prioritare, fi ecare gestionat de 
doi coordonatori, şi anume două guverne ale state-
lor participante. În cadrul acestor priorități, au fost 
depuse mai mult de 400 de propuneri de proiecte, 
151 fi ind deja în faza de implementare, 225 în faza 
de pregătire.

În opinia sa, universităţile şi institutele de cer-
cetare din regiunea Dunării ar trebui să coopereze 
mai strâns în diverse domenii, cum ar fi  analizarea 
programelor de educaţie şi de cercetare existente în 
regiune şi dezvoltarea de programe comune, prog-
ramele de mobilitate pentru studenţi şi cercetători, 
proiecte comune de cercetare, schimb de practici 
sau dezvoltarea de programe inovatoare de educaţie 
pentru grupuri ţintă la universităţi. 

Prof. Felix Unger, preşedintele Academiei Eu-
ropene pentru Ştiinţe şi Arte din Austria, şi-a ex-
primat gratitudinea cu ocazia desfăşurării, anume la 
Chişinău, a Conferinţei Academiilor Dunărene. El a 
menţionat că „Ideea conferinţelor este de a construi 
o nouă regiune în Europa consolidată şi pregătită să 
facă faţă imperativelor sec. XXI. În această regiune 
sunt situate 11 state, cu locuitori vorbitori a 10 limbi 
şi sunt 20 de Academii de Ştiinţe”.

După cum a subliniat viceprim-ministrul 
Tatiana Potâng, obiectivul principal al Guvernului 
de la Chișinău este integrarea europeană, iar în acest 
context, cooperarea în regiunea Dunării este un 
avantaj pentru Republica Moldova, dat fi ind că în 
regiune statele membre ale UE sunt, în acelaşi timp, 
şi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. 

Secretarul Comisiei Dunărene, Gordan Grlic 
Radman, a susținut ideea cooperării în cadrul regiu-
nii Dunării, specifi când că Republica Moldova este 
membru plenipotenţiar al Comisiei Dunărene. El a 
salutat acţiunile Republicii Moldova pe plan naţional 
şi regional, precum şi ale comunităţii ştiinţifi ce,prin 
organizarea acestui eveniment, şi s-a arătat convins 
de succesul ţării noastre.

În opinia acad. Cristian Hera, vicepreşedinte-
le Academiei Române, trebuie să se pună un accent 
aparte pe valorifi carea luncilor Dunării pentru agri-
cultură şi asta deoarece luncile Dunării sunt extrem 
de fertile, din punct de vedere al productivităţii pă-
mântului. Distinsul academician a apreciat contri-
buția savanţilor din Republica Moldova la elabora-
rea unor strategii legate de protecţia mediului.

În cadrul şedinţei în plen, acad. Gheorghe 
Duca a prezentat un raport amplu asupra calităţii 
mediului din Republica Moldova şi problemelor 
cu care se confruntă, actualmente, ţara noastră. El 
și-a centrat discursul pe domenii, precum calitatea 
apei, aerului, solului, evidenţiind, totodată, perico-
lele estimate de comunitatea ştiinţifi că naţională la 
adresa securităţii ecologice a Republicii Moldova. 
La fi nal, acad. Gheorghe Duca a lansat ideea editării 
unei Enciclopedii Dunărene, cu participarea tuturor 
Academiilor Dunărene.

Problemele abordate la reuniune au vizat 
subiecte privind energia durabilă/sustenabilă; cali-
tatea resurselor apelor; riscuri de mediu; biodiver-
sitatea şi biosecuritatea; caracterizarea şi calitatea 
tipurilor de landşaft; prevenirea inundaţiilor; soci-
etatea bazată pe cunoaştere, cercetarea, educaţia şi 
sectorul IT; competitivitatea întreprinderilor; oa-
meni şi capacităţi/abilităţi.
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