
nr. 3(14), octombrie 2009 - 41     

Eveniment

Conferinţa internaţională 

HUMBOLDT KOLLEG: 

COOPERARE CU GERMANIA – 

EXPERIENŢĂ, FORME NOI ŞI 

PERSPECTIVE
 

Dr.hab.Anatol SIDORENCO, 
director al Institutului 

de Inginerie Electronică
şi Tehnologii Industriale, AŞM,

preşedinte Humboldt-Club Moldova
 
În perioada 17-20 septembrie 2009, la Chişinău 

şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa internaţională 
cu genericul Humboldt Kolleg: Cooperare cu 
Germania – experienţă, forme noi şi perspective, 
organizată de către Institutul de Inginerie Electronică 
şi Tehnologii Industriale al A.Ş.M. şi Humboldt 
Club Moldova. La acest eveniment, simptomatic 
ca anvergură şi deschidere, au participat peste 160 
de savanţi din 10 ţări ale lumii, printre care 25 
reprezentanţi din Germania (inclusiv 5 directori de 
instituţii ştiinţifi ce de cercetare şi 3 reprezentanţi 
ai fundaţiilor ştiinţifi ce), directorii institutelor din 
Franţa, Italia, Japonia, Rusia, Ucraina, Belarus 
şi Moldova. Despre calitatea dezbaterilor ce au 
avut loc vorbesc de la sine numele savanţilor care 
reprezintă elita ştiinţifi că mondială. Este vorba de 
directorul Institutului de Fizică Aplicată din Nagoya 
University profesorul Yukio Tanaka, directorul 
Institutului de Nanotehnologii din Karlsruhe 
profesorul  Horst Hahn, directorul Centrului de 
cercetare al Universităţii Constanţ profesorul  
Wolfgang Belzig,  directorul proiectului naţional în 
domeniul supraconductibilităţii de la universitatea 
Salerno profesorul Carmine Attanasio, şef catedră 
de fi losofi e a ştiinţei şi tehnicii al Universităţii de 
Stat din Moscova profesorul Vitaly Gorokhov, 
preşedintele Societăţii Chimiştilor din Polonia 
profesorul Boguslav Busczewski şi alţi reprezentanţi 
notorii ai comunităţii ştiinţifi ce internaţionale. 

În cadrul manifestării au fost discutate noi 
modalităţi, forme, oportunităţi de colaborare 
regională şi europeană, accentul major fi ind plasat 
pe colaborarea cu Germania, ţară care a dat lumii un 
savant de primă mărime - Alexander fon Humboldt, 

de la moartea căruia s-au scurs 150 de ani, precum 
şi un fond internaţional pentru cercetare ce-i poartă 
numele. 

Fundaţia Alexander  von Humboldt este astăzi 
cea mai mare structură ştiinţifi că de pe mapamond 
care fi nanţează cercetările savanţilor din toate 
domeniile ştiinţei prin concurs riguros. Astfel, 
Fundaţia Humboldt îşi propune drept scop 
consolidarea  legăturilor regionale şi interdisciplinare 
între savanţii ce benefi ciază de suportul ei fi nanciar, 
cooptând cei mai dotaţi tineri savanţi de pe 
mapamond în cercetări comune cu Germania.

De susţinerea Fundaţiei s-au bucurat şi 
26 de bursieri din Republica Moldova. Ei au 
trecut  o selecţie scrupuloasă realizată de comisia 
internaţională de concurs, obţinând dreptul de 
a lucra în programul Fundaţiei Alexander von 
Humboldt din Germania. La fel ca şi în alte 65 ţări 
ale lumii, „humboldtinieinii” Republicii Moldova 
au creat Humboldt Club Moldova, pledând cauza 
unei colaborări ştiinţifi ce internaţionale fructuoase.

În aceeaşi idee, Institutul de Inginerie Electro-
nică şi Tehnologii Industriale al A.Ş.M. şi Humboldt 
Club Moldova şi-au propus să iniţieze tradiţia unor 
conferinţe ştiinţifi ce cu genericul Humboldt Kolleg, 
prima Conferinţă fi ind organizată în 2007. Cea de-a 
II-a Conferinţă, din septembrie anul curent, a purtat 
un caracter interdisciplinar şi a cuprins domeniile 
de fi zică, chimie  (Simpozionul NANO-2009), 
bio-medicină (Biomed-2009), ştiinţe sociale şi 
fi lozofi ce. În cadrul a 8 sesiuni au fost prezentate 
126 de discursuri, organizate 3 mese rotunde şi 
dezbateri privind integrarea Republicii Moldova în 
programe ştiinţifi ce europene.

Conferinţa şi-a programat drept obiectiv 
principal întrunirea experţilor din diferite domenii, 
care conlucrează activ cu colegii lor din diverse 
organizaţii şi instituţii din Germania, pentru  a face 
un schimb de experienţă, a promova idei inedite şi 
variate forme de cooperare, a analiza posibilităţile 
atragerii noii generaţii de tineri cercetători într-o 
colaborare ştiinţifi că intensivă cu Germania.

Participanţii au semnat un Protocol de intenţii 
pentru elaborarea unor proiecte şi programe 
comune cu cercetătorii moldoveni. Pentru Moldova, 
care urmăreşte o integrare efectivă în Uniunea 
Europeană, simpozionul Humboldt Kolleg este un 
pas important în această direcţie.  

 




