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Eveniment

REZOLUŢIE

Forumul moldo-român care şi-a desfăşurat lucrările la 21 februarie 2014 a avut drept scop „Promo-
varea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”.

Evenimentul s-a produs în contextul primelor apeluri Orizont 2020, care oferă oportunităţi extinse 
pentru avansarea colaborării tehnico-ştiinţifi ce bilaterale la un nivel net superior. Astfel, au fost stabilite 
următoarele obiective:

- Analiza stadiului actual al cooperării moldo-române în domeniul ştiinţei şi educaţiei, evidenţierea 
bunelor practici şi a progreselor înregistrate.

- Identifi carea oportunităţilor pentru consolidarea colaborării în domeniul formării capitalului uman 
în condiţiile unei societăţi bazate pe cunoaştere.

- Integrarea Republicii Moldova în spaţiul european de cercetare utilizând experienţa românească.
- Elaborarea unei strategii naţionale comune pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului.
- Elaborarea unei foi de parcurs pentru crearea capacităţilor comune în vederea participării echipelor 

moldo-române în cadrul programelor europene.
- Identifi carea apelurilor lansate în cadrul programului european Orizont 2020 ce urmează a fi  valo-

rifi cate de echipele de cercetare moldoveneşti şi româneşti.
Forumul constată că scopul urmărit a fost atins. S-au realizat discuţii şi schimburi de informaţii, s-a 

produs fortifi carea relaţiilor de colaborare în domeniul cercetării şi educaţiei.
Sub aspectul consolidării capacităţilor comune pentru cercetare, dezvoltare şi educaţie, precum şi în 

planul elucidării experienţei şi perspectivelor de participare în programele comune, s-au expus miniştri, 
preşedinţi ai academiilor, secretari de stat, ambasadori, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ supe-
rior şi de cercetare din ambele ţări, personalităţi care sunt antrenate în procesul de cooperare ştiinţifi că 
şi educaţională, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Subliniind importanţa majoră pentru asigurarea cooperării ştiinţifi ce şi educaţionale strânse şi recip-
roc avantajoase dintre Republica Moldova şi România în programele europene, inclusiv în programul 
pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, Forumul înaintează următoarele recomandări:

1. Evenimentul se va desfăşura bianual, fi ind invitate ţările terţe.
2. Materialele lucrărilor Forumului vor fi  editate sub formă de broşură pentru a putea fi  utilizate de 

comunităţi.
3. În intervalul de timp dintre Forumuri reţelele Punctelor Naţionale de Contact H2020 din ambele 

ţări vor acorda ajutor practic în identifi carea partenerilor şi derularea proiectelor.
4. Comitetul de informare va elabora, pe parcurs, pliante /buletine cu informaţii la zi referitoare la 

chestiunile abordate în cadrul Forumului precedent.
5. Forumul va întreţine un site propriu ca platformă de comunicare şi diseminare a informaţiilor 

referitoare la proiectele comune câştigate, precum şi la noile oportunităţi privind lansarea programelor 
regionale şi europene.

6. Părţile vor crea consilii de coordonare pe domenii de cercetare şi educaţie pentru stabilirea priori-
tăţilor de acţiune comune şi a unui program de colaborare moldo-română pe o perioadă de 4 ani.

7. Părţile vor crea centre comune de cercetare pe probleme de interes strategic pentru ambele ţări, 
insistând pe cercetările aplicative. Centrele vor include activităţi de dezvoltare a şcolilor doctorale şi 
postdoctorale comune cu teze în cotutelă.

8. Părţile vor crea un fond comun de brevetare pentru protejarea proprietăţii intelectuale şi vor încu-
raja transferul de tehnologii între România şi Republica Moldova.

9. Părţile vor intensifi ca şi vor facilita schimbul de informaţie ştiinţifi că prin intermediul schimbului 
de publicaţii print şi on-line.

10. Forumul moldo-român, cu denumirea redactată „Forumul Republica Moldova-România în do-
meniul educaţiei şi cercetării”, ca organ de lucru permanent urmează să fi e instituţionalizat printr-un 
acord comun la nivel de guverne / ministere de resort/academii.

Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei
21 februarie 2014


