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DE  ZIUA  ACADEMIEI, 
UN  NOU  MEMBRU 

DE  ONOARE  AL  AŞM

Cea de-a 67-ea aniversare de la fondarea prime-
lor instituţii academice a fost consemnată, în ziua 
de 12 iunie a.c., printr-o şedinţa solemnă a Adu-
nării Generale a AŞM, la care au participat, alături 
de membrii înaltului for ştiinţifi c, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, 
importante personalităţi ale vieţii ştiinţifi ce şi cul-
turale. Cu deosebit respect a fost salutată prezenţa 
distinsului savant în agricultură, academicianului 
Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academi-
ei Române, ministrului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, dr.hab. Vasile Bumacov, consilierului 
pentru cultură, învăţământ şi ştiinţă al preşedintelui 
Republicii Moldova, dr. Mihail Şleahtiţchi, şefi lor 
misiunilor diplomatice din Ucraina, Azerbaidjan, 
Belarus etc.  

Evenimentul festiv a fost inaugurat de preşedin-
tele AŞM, acad. Gheorghe Duca care a adresat un 
mesaj de felicitare corpului academic, dorindu-le 
cercetătorilor multă sănătate, efi cienţă în cercetare 
şi inovare, spirit corporativ în consolidarea comuni-
tăţii ştiinţifi ce, noi contribuţii de valoare la dezvol-
tarea societăţii şi valorifi carea oportunităţilor oferite 
de spaţiul internaţional de investigaţii ştiinţifi ce.

În discursul său, preşedintele AŞM acad. 
Gh. Duca a evidenţiat jaloanele principale ale con-
stituirii gândirii ştiinţifi ce autohtone şi realizările 
acesteia, care au culminat cu asocierea, la 1 ianuarie 
2012, a Republicii Moldova la Spaţiul European de 
Cercetare şi la Programul Cadru 7. În calitatea lor 
de reprezentanţi ai unui stat asociat la PC7, oamenii 
de ştiinţă din Moldova, au obţinut granturi în sumă 
de peste 23 mil. lei pentru susţinerea performanţe-
lor în cercetare, edifi carea industriilor competitive, 
abordarea unor provocări sociale.

Preşedintele AŞM a menţionat că evenimentul 
este şi un prilej de abordare prospectivă, referindu-
se la iminenţa implementării pachetului de reforme 
aprobat de Asambleea Generală pe data de 12 aprilie 
curent, aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strate-
giei „Moldova cunoaşterii 2020”, toate anticipând 
semnarea, către fi nele anului 2013, a Acordului de 
asociere cu Uniunea Europeană „Orizont 2020”.

În acelaşi cadru festiv, în numele CSŞDT, pre-
şedintele AŞM acad, Gh.Duca a înmânat mai mul-
tor cercetători distincţii academice. Au fost oferite 

şi certifi catele care confi rmă calitatea de membru al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei unor organizaţii 
din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate sau reacredi-
tate în anul 2012.

Festivitatea a continuat cu ceremonia de înmâ-
nare a însemnelor de Membru de Onoare al AŞM 
academicianului Cristian Ioan D. Hera, vicepreşe-
dinte al Academiei Române, distins cercetător care 
a adus o contribuţie enormă la dezvoltarea agricul-
turii moderne.  

Tradiţionalul Laudatio a fost prezentat de către 
acad. Maria Duca, rector al Universităţii AŞM, care 
a subliniat: Conferirea titlului de Membru de Onoa-
re reprezintă o recunoaştere a valorii profesionale, 
academice şi prestigiului ştiinţifi c al acad. Cristian 
Ioan D. Hera, după o carieră dedicată cercetării şi 
studiilor avansate în domeniul ştiinţelor agricole, 
precum şi aplicării cunoştinţelor sale în sprijinul 
întregii societăţi. Prin toate activităţile desfăşura-
te, inclusiv prin această prelegere publică domnul 
academician Cristian Hera a demonstrat că este 
un savant recunoscut, un profesor excelent, un om 
cu cele mai alese calităţi, o personalitate notorie a 
neamului românesc.  

Proaspătul Membru de Onoare al AŞM, acad. 
Cristian Hera a mărturisit că are o relaţie aparte cu 
Academia de la Chişinău, colaborând din primii ani 
de independenţă a Republicii Moldova cu cercetăto-
rii din stânga Prutului în proiecte comune de ştiinţa 
solului, nutriţia plantelor, folosirea îngrăşămintelor, 
protecţia mediului etc.  

Cuvântul de recepţie, rostit de Membrul de 
Onoare al AŞM, acad. Cristian Ioan D. Hera a luat 
forma unei prelegeri academice cu genericul Agri-
cultura - domeniu strategic pentru securitatea şi 
siguranţa alimentară.  El a ţinut să menţioneze, în 
mod special, avantajele economice ale integrării 
Românei în UE: 

• accesul la piaţa UE unde există 480 milioa-
ne consumatori, un PIB total de cca 9,400 miliar-
de EUR,  revenindu-i 19% din comerţul mondial.

• creşterea productivităţii agricole prin stimula-
rea dezvoltării exploataţiilor agricole mici şi mijlo-
cii, îmbunătăţirea accesului pe piaţa UE (dispariţia 
barierelor comerciale), încetinirea migrării forţei 
de muncă din agricultură.

• accesul la fonduri comunitare, cu consecinţe 
în dezvoltarea echilibrată a regiunilor, creşterea 
competitivităţii economice şi dezvoltarea rurală 
susţinută.
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