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REPUBLICA MOLDOVA 
S-A INTEGRAT 

ÎN SPAŢIUL EUROPEAN 
DE CERCETARE

Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldo-
va face parte ofi cial din  Spaţiul European de Cerce-
tare. Comisarul european pentru cercetare, inovare 
şi ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, şi academicia-
nul Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, au semnat 
la Bruxelles Memorandumul de Înţelegere între  
Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind 
asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şapte-
lea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru 
Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Astfel, Republica Moldova devine prima ţară 
din cadrul Parteneriatului Estic şi a doua din cadrul 
Politicii Europene de Vecinătate, care obţine statutul 
de ţară asociată la PC7. În urma asocierii, Republica 
Moldova obţine drepturi similare statelor membre 
ale UE, aderând cu acte în regulă la comunitatea 
academică europeană. 

Cu un buget de peste 53 miliarde de euro în peri-
oada 2007-2013, PC7 este principalul instrument pen-
tru fi nanţarea cercetării ştiinţifi ce în Europa. Statutul 
de ţară asociată va  pemite  cercetătorilor moldoveni 
să devină  parte componentă a  reţelei europene a oa-
menilor de ştiinţă, să conlucreze cu factorii decizio-
nali şi cercurile de afaceri care stabilesc agenda ştiin-
ţifi că a UE. Republica Moldova va avea posibilitate 

să coopereze, să concureze şi să se antreneze în cali-
tate de partener egal în toate concursurile anunţate de 
PC7, să benefi cieze de potenţialul ştiinţifi c european 
pentru soluţionarea problemelor interne.

Spre deosebire de o ţară terţă, statut pe care 
Chişinăul l-a deţinut până în prezent, un stat asociat 
dispune de dreptul de a iniţia proiecte de cercetare 
şi crea consorţii europene. Savanţii moldoveni vor 
participa la toate ofertele de fi nanţare, vor detaşa re-
prezentanţi în comitetele de administrare şi în gru-
purile de lucru ale PC7 şi ale Spaţiului European 
de Cercetare, vor benefi cia de suportul Comisiei în 
ceea ce priveşte consolidarea reţelei de Puncte Naţi-
onale de Contact PC7.

Totodată, Republica Moldova va lua parte la 
iniţiativele de cercetare ce cad sub incidenţa artico-
lelor 169 şi 171 din Tratatul de instituire a Comuni-
tăţii Europene, cum ar fi  Programul „Eurostar” sau 
Iniţiativele Tehnologice Comune ce promovează 
parteneriatele public-privat. Ea va dispune de ace-
leaşi drepturi şi obligaţii în materie de proprietate 
intelectuală ca şi statele membre ale UE etc.

Participarea la PC7 este deschisă unei game 
largi de organizaţii şi persoane – centre de cercetare, 
universităţi, IMM-uri, corporaţii multinaţionale, au-
torităţi publice şi persoane fi zice. Memorandumul 
de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica e între Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova privind Moldova privind asocierea Republicii Moldova la 
PC7 a fost semnat la 11 octombrie 2011. Lansar-
ea ofi cială a statutului Republicii Moldova de ţară 
asociată la Programul Cadru 7 a avut loc pe data de 
27 ianuarie 2012. 
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Internaţională, AŞM; Ghenadie Cernei, directorul Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, AŞM; Chiril Lucinschi, 
preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media; Daniela Cujbă, şefa 
misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Comunităţile Europene; acad. Gheorghe Duca, preşedintele 
AŞM; Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare şi ştiinţă; Isi Saragossi, director 
Cooperare Internaţională, Directoratul General Cercetare şi Inovare, CE; Krzysztof Maruszewski, directorul 
Institutului pentru materiale şi măsurări de referinţă, Centrul Comun de Cercetare, CE;  Martin Penny, responsabil 
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Bruxelles, 11 octombrie 2011

Eveniment


