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PREMIUL PENTRU 
REALIZĂRI 

REMARCABILE 
ÎN DOMENIUL 

INTEGRĂRII EUROPENE

Republica Moldova s-a învrednicit de Premiul 
pentru realizări remarcabile în domeniul integ-
rării europene, avându-se în vedere asocierea sa, 
începând cu 1 ianuarie 2012, la cel de-al Şaptelea 
Program Cadru al Comunităţii Europene pentru 
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi De-
monstrative (2007-2013).

Premiul i-a fost înmânat preşedintelui AŞM, 
acad. Gheorghe Duca, pe data de 20 iunie curent 
la Bruxelles, de către europarlamentarul Adrian 
Severin, la festivitatea de acordare a premiilor Fon-
dului Internaţional pentru Cooperare şi Parteneriat 
al Mării Negre şi Mării Caspice (FIMNMC) pen-
tru anul 2012, Moldova fi ind unicul stat din cadrul 
Parteneriatului Estic care obţinuse statutul de ţară 
asociată la PC 7. 

De menţionat că în procesul de negociere a aso-
cierii la PC7, Republica Moldova a benefi ciat de 
o reducere de 80 la sută din cotizaţia de membru. 
Ulterior, din cota de 20 la sută care a fost achitată, 
jumătate urmează să fi e returnată în anul curent prin 
proiecte de infrastructură câştigate prin concurs. 

În cadrul conferinţei de presă susţinute la reve-
nire, preşedintele AŞM a menţionat că cercetătorii 
moldoveni, în ultimii ani, au aplicat 304 de proiecte 
ştiinţifi ce la PC7. Dintre acestea, au fost câştigate 51 
de proiecte, rata de succes fi ind de 17 la sută, cea eu-
ropeană – de 18 la sută. Peste 2 000 de cercetători din 
Moldova au participat şi participă la Programul PC7, 
40 la sută dintre aceştia fi ind tineri. 

În legătură cu această distincţie importantă, pre-
şedintele AŞM a mulţumit partenerilor europeni pen-
tru deschiderea manifestată şi susţinerea procesului 
de integrare europeană a ţării noastre, reiterând agen-
da europeană consecventă a Guvernului Republicii 
Moldova şi implicarea plenară a cercetătorilor în rea-
lizarea acesteia. Printre personalităţile marcante la ni-
vel european cărora li s-a acordat prestigiosul premiu 
se numără: Martin Schulz, preşedintele Parlamentu-
lui European, Stefan Fule, comisarul european pentru 
extindere şi politica europeană de vecinătate, Dacian 
Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi dez-
voltare rurală.

La Bruxelles, preşedintele AŞM a avut o întreve-
dere cu dr. Monica Dietl, director al Ofi ciului COST, 

care reprezintă cadrul interguvernamental pentru 
cooperarea europeană în domeniul ştiinţei şi tehno-
logiei, menit să reducă fragmentarea investiţiilor eu-
ropene în domeniul cercetării prin coordonarea fon-
durilor alocate de fi ecare ţară membră. S-a discutat 
oportunitatea demarării negocierilor pentru obţinerea 
de către Republica Moldova a calităţii de stat mem-
bru COST. Acad. Gh. Duca a specifi cat că în timpul 
cel mai apropiat AŞM va lansa o campanie naţională 
pentru promovarea acţiunilor COST în rândul comu-
nităţii ştiinţifi ce din Republica Moldova.

Un alt eveniment despre care a ţinut să infor-
meze preşedintele AŞM a fost participarea sa la cea 
de-a 100-a întrunire a Consiliului Guvernatorilor 
Centrului Comun de Cercetare, al cărui membru 
Republica Moldova a devenit odată cu asocierea la 
PC7. Centrul întruneşte reprezentanţi din 40 de ţări 
(membre ale UE şi asociate la PC7) şi acordă asis-
tenţă şi recomandări pe subiecte strategice ce ţin de 
managementul ştiinţifi c, tehnic şi fi nanciar. Mem-
brii Consiliului şi-au exprimat susţinerea acţiunilor 
din cadrul Anului internaţional de cooperare în do-
meniul apelor, după cum a fost declarat anul 2013 
de către ONU, au făcut un schimb de opinii despre 
următorul Program Cadru al UE „Orizont 2020”.

În acest sens, la Bruxelles, preşedintele AŞM l-a 
informat pe Rudolf Strohmeier, vicedirector general 
al Directoratului general pentru cercetare şi inovare 
al Comisiei Europene, despre prima şedinţă, din iu-
nie curent, a Comitetului naţional „Orizont 2020”, 
creat prin dispoziţia prim-ministrului Republicii 
Moldova. În acelaşi context, preşedintele AŞM a re-
iterat dorinţa ţării noastre de a deveni ţară asociată 
la Programul Cadru „Orizont 2020”, care va demara 
în ianuarie 2014 şi va oferi noi oportunităţi comuni-
tăţii ştiinţifi ce autohtone. 
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