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PREȘEDINTELE
SENATULUI ROMÂNIEI, 

CĂLIN POPESCU- TĂRICEANU, 
ÎN VIZITĂ LA AȘM

Preşedintele Senatului României, Călin Po-
pescu-Tăriceanu, a vizitat, în ziua de 8 mai 2014, 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. El fusese înso-
ţit de Marius Lazurcă, Ambasadorul României în 
Republica Moldova, Tatiana Potâng, viceprim-
ministrul Republicii Moldova, precum şi de repre-
zentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernu-
lui Republicii Moldova. 

Oaspeţii au fost salutaţi, în deschiderea eveni-
mentului, de preşedintele interimar al AŞM, acad. 
Ion Tighineanu. Oratorul a remarcat semnifi caţia 
vectorului european pentru care optează Republica 
Moldova, subliniind faptul că unul dintre  partenerii 
strategici ai Guvernului pe calea integrării europe-
ne este Academia de Ştiinţe a Moldovei, comunita-
tea ştiinţifi că numărându-se printre primele entităţi  
care s-a raliat noilor deziderate. În această ordine de 
idei, a fost subliniat faptul că  Republica Moldova a 
fost prima ţară din Parteneriatul Estic care a aderat 
la Programul Comunitar de cercetare-inovare PC7. 

Acad. Ion Tighineanu a vorbit şi despre dorinţa 
şi intenţia de asociere la Programul Comunitar Ori-
zont 2020, evocând în acest context sprijinul insti-
tuţiilor de cercetare din România, care au manifestat 
disponibilitatea de a-şi  împărtăşi experienţa pentru 
a ajuta astfel cercetătorii moldoveni să avanseze pe 
traseul integrării europene. Preşedintele interimar 
al AŞM a exprimat sincere mulţumiri preşedintelui 
Senatului României pentru susţinerea acordată Re-
publicii Moldova în parcursul european. În semn de 

preţuire pentru contribuţia substanţială la stabilirea, 
aprofundarea şi diversifi carea relaţiilor de colabora-
re între România şi Republica Moldova, preşedinte-
lui Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, 
i-a fost acordată cea mai importantă distincţie a 
AŞM – medalia „Dimitrie Cantemir”. 

La rândul său, înaltul oaspete de la Bucureşti 
a făcut un gest generat nu din raţiuni protocolare, 
ci din îndemnul inimii, oferind, în numele Camerei 
Superioare a Parlamentului României, Medalia ce 
poartă însemnele Senatului, drept apreciere a activi-
tăţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În prelegerea publică „Avantajele Republicii 
Moldova în parcursul european”, susţinută în faţa 
forului academic, Călin Popescu-Tăriceanu  a vorbit 
despre benefi ciile aderării, dar şi despre susţinerea 
necondiţionată pe care o oferă România în parcur-
sul european Chişinăului. „Republica Moldova este 
primul stat din cele şase ale Parteneriatului Estic 
care obţine libertatea de circulaţie, primul care va 
avea Acordul de Asociere, semnat şi probabil intrat 
în vigoare. Şi aici îmi permit să fac o mică paranteză 
să vă spun că, după semnarea Acordului de Asociere 
urmează procesul de ratifi care şi eu m-am angajat 
public ca Senatul României să fi e primul care va ra-
tifi ca Acordul de Asociere cu UE, vin astfel cu un 
mesaj şi către fraţii noştri moldoveni, cât şi pentru 
partenerii noştri europeni pentru a accelera acest 
proces”, a declarat ofi cialul.

Respectând tradiţia prelegerilor publice, orga-
nizate de AŞM, preşedintele Senatului României a 
răspuns la întrebările asistenţei, care au vizat pre-
ponderent problema transnistreană, eforturile şi reu-
şitele României în procesul de integrare, situaţia de 
ultimă oră din ţara vecină Ucraina etc.

Eugenia Tofan 
Centrul Media al AŞM

Preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu, și preşedintele Senatului României, 
Călin Popescu-Tăriceanu. Chișinău, 8 mai 2014


