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Eveniment

FORUL 
INTELECTUALITĂŢII 
STATELOR-MEMBRE 

ALE CSI

În perioada 24-25 septembrie,  Chişinăul a 
găzduit cea de-a patra ediţie a Forului Intelectualităţii 
din  statele-membre ale CSI. O asemenea  acţiune de 
amploare are loc tradiţional în fi ecare an şi reuneşte 
cei mai de seamă reprezentanţi ai ştiinţei, culturii şi 
artei din aceste ţări.

La lucrarile Forului au participat 450 repre-
zentanţi ai intelectualităţii - preşedinţi ai 
Academiilor de Ştiinţe, miniştri ai educaţiei şi 
culturii, renumiţi savanţi, oameni de cultură 
şi artă, personalităţi notorii din domeniul 
invăţământului,  delegaţii din 11 state-membre ale 
CSI: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, 
Kirgizstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina. 

La şedinţa plenară a Forului, care şi-a desfăşurat 
lucrările cu genericul  Cooperarea tineretului – 
factor-cheie al dezvoltării în spaţiul CSI, a participat 
preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai 
Ghimpu. În cuvântul de salut el a menţionat că o 
colaborare intensă a intelectualităţii contribuie la 
dezvoltarea patrimoniului cultural şi a valorilor 
umane. Mai mult, Domnia sa a subliniat că dialogul 
intercultural este un factor esenţial în dezvoltarea 
şi consolidarea relaţiilor dintre state, precizând că 
aici un rol primordial îl au tinerii. „Viitorul aparţine 
tinerilor şi trebuie să începem să-l construim chiar 
de astăzi. Tinerii nu vor hotare”, a declarat Mihai 
Ghimpu.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
academicianul Gheorghe Duca, a menţionat că  
prin intermediul unor atare întruniri pot fi  realizate 
schimburi de valori culturale şi ştiinţifi ce, iniţiate 
şi valorifi cate importante proiecte, toate acestea 
contribuind la dezvoltarea cooperării umanitare 
şi promovarea potenţialului uman şi intelectual 
al statelor participante. „Propunem să încurajăm 
mobilitatea tinerilor”, a declarat acad. Gheorghe 
Duca.

Victor Sadovnicii, rectorul celei mai mari 
universităţi din Rusia, Universitatea de Stat 
“M.Lomonosov” din Moscova, a subliniat că Forul 
Intelectualităţii este unul din cele mai importante 
evenimente din domeniul cooperării umanitare, 

care deja al patrulea an reuneşte exponenţi de vază 
din sfera ştiinţei, culturii şi artei.

În  opinia  lui Serghei   Narâşkin, şeful  
administraţiei prezidenţiale ruse, tematica de pe 
agenda de lucru a Forului serveşte drept reper pentru 
noile generaţii, considerând deosebit de importantă 
prezenţa tinerilor la eveniment. Ofi cialul a subliniat 
că în ultimul timp se observă o creştere numerică a 
proiectelor în susţinerea tineretului şi, în special, al 
spiritului inovaţional al tineretului.  

Seghei Lebedev, preşedintele Comitetului 
executiv al CSI, a subliniat contribuţia culturii 
moldoveneşti în dezvoltarea culturilor statelor-
membre CSI, aducând nume celebre din literatura şi 
cultura noastră. De altfel, cu prilejul Forului a fost 
deschisă o expoziţie unicat de artă plastică cu lucrări 
din patrimoniul naţional al Republicii Moldova.

Participanţii s-au întrunit în sesiunile a şapte 
palate de profi l: Ştiinţa şi educaţia; Cooperarea 
în domeniul tineretului; Patrimoniul cultural; 
Literatură şi edituri; Teatrul, fi lmul, muzica, arta 
circului; Artă plastică, arhitectură şi dessign; Mass-
media. Luând în consideraţie faptul că anul curent 
este declarat An al Tineretului din CSI, în cadrul 
sesiunilor respective o atenţie sporită a fost acordată 
dezvoltării învăţământului, ştiinţei şi mobilităţii 
forţei de muncă a tinerilor, punându-se accente 
pe anumite proiecte comune. În urma discuţiilor, 
participanţii au elaborat recomandări tematice, 
care vor face agenda de lucru a următorului For al 
Intelectualităţii.

Oaspeţii nu numai au discutat probleme de 
integrare culturală, ci şi au susţinut  cursuri de 
master-class pentru cei pasionaţi de arta plastică, 
actorie, vioară, dans etc. De asemenea, au fost 
discutate perspectivele de cooperare în 2010, care a 
fost declarat Anul ştiinţei şi inovării.

În cadrul programului cultural, membrii 
delegaţiilor au avut ocazia să admire o impresionan-
tă colecţie de dessign vestimentar a cunoscutului 
creator din Rusia, Valentin Iudaşkin. Atmosfera a 
fost întregită  de tineri interpreţi, dar şi de dansatorii 
Ansamblului de Dansuri Sportive „Codreanca” 
şi Ansamblului Academic de Dansuri Populare 
„Joc”.

Ediţia a IV-a a Forului Intelectualităţii statelor-
membre ale CSI a fost organizată cu suportul 
Fondului interstatal de cooperare umanitară a 
statelor-membre ale CSI în colaborare cu Guvernul 
Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei şi Asociaţia pentru Dezvoltare şi Cercetare din 
Moldova (MRDA).  




