
nr. 1(24), martie 2012 - 7     

VĂ ÎNCURAJEZ 
SĂ BENEFICIAŢI DE PC7!

Dirk Steffen SCHUEBEL 
Şeful Delegaţiei Uniunii Europene

 în Republica Moldova

I ENCOURAGE YOU TO BENEFIT FROM 
FP7!

Scientists must be supported in terms of 
establishing contacts and partnerships with Member 
States and other States associated to Fp7. In this 
respect, I would like to encourage you to support a 
grater number of researchers to benefi t from Fp7. 
Also, I want to encourage you to take advantage of 
the European Neighborhood Policy Instrument and 
Cross-Border Programmes for the development of 
capacities and creating new partnerships.

-Mă bucur să fi u aici la un eveniment istoric 
al relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană. Acesta este un pas important spre o 
mai mare apropiere de UE. La 29 septembrie 2010, 
Comisarul European Stefan Fule şi prim-ministrul 
Republicii Moldova, dl. Vlad Filat, au semnat 
protocolul la Acordul de parteneriat şi cooperare, 
pentru instituirea unui parteneriat între Republica 
Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene 
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. 
Acest protocol stabileşte principiile generale pentru 
participarea Republicii Moldova la un număr de 
programe europene în domenii precum sănătatea, 
asistenţa vamală, inovare, antreprenoriat etc.

Dar totuşi, cel mai important program este cel 
pe care îl consemnăm astăzi, şi anume Programul 
Cadru Şapte de cooperare în cercetare. La 11 
octombrie 2011, la Bruxelles, Comisarul Máire 
Geoghegan-Quinn şi Preşedintele AŞM, dl Duca, au 
semnat Memorandumul de Înţelegere care defi neşte 
termenii şi condiţiile specifi ce pentru participarea 
Republicii Moldova la PC7.  

Ca ţară ofi cial asociată la PC7, desigur că 
Moldova trebuie să contribuie fi nanciar pentru 
participare în cadrul Programului, dar ne bucurăm 
să menţionăm că suntem deschişi să sprijinim pe 
cât e posibil o participare deplină a Moldovei la 
PC7. Asocierea la PC7 va plasa Moldova în rândul 
celorlalţi participanţi ai UE, în domeniul cercetării. 
Cercetătorii şi grupurile acestora sunt din acest 
moment eligibili să participe la PC7, având aceleaşi 
drepturi şi obligaţii ca şi participanţii statelor 
membre a UE. 

Pot doar să salut eforturile depuse de Republica 
Moldova în vederea pregătirii comunităţii  ştiinţifi ce 

din ţară pentru asocierea la PC7 prin intermediul 
Planului de Acţiuni  UE – Republica Moldova care 
urmează acum să fi e  implementat şi de către AŞM. 

Mai sunt, totuşi, momente la care trebuie să 
se lucreze pentru creşterea numărului aplicărilor 
propunerilor de proiecte. De asemenea, este 
necesară creşterea vizibilităţii echipelor de cercetare 
din Republica Moldova pentru a fi  sensibilizate 
oportunităţile şi eforturile care trebuie depuse în 
PC7. Savanţii trebuie sprijiniţi în ceea ce priveşte 
stabilirea contactelor şi parteneriatelor între statele 
membre şi alte state asociate la PC7. De asemenea, 
doresc să va încurajez să profi taţi de fi nanţările oferite 
de Instrumentul Politicii Europene de Vecinătate, 
din Programele Transfrontaliere, pentru dezvoltarea 
capacităţilor şi crearea noilor parteneriate.

Şi la fi nal, doresc să vă încurajez să 
sporiţi numărul de aplicări la Granturi Mici 
de Mobilitate pentru participarea la conferinţe                                                                                                                                       
şi întruniri în vederea identifi cării potenţialilor 
parteneri. În calitate de şef al Delegaţiei Uniunii 
Europene în Republica Moldova pot să vă asigur 
că susţinem autorităţile publice de la Chişinău 
în eforturile lor de a atinge scopurile stabilite în 
Memorandumul de Înţelegere semnat în octombrie 
2011, de a soluţiona problemele tehnice ce ţin de 
asocierea Republicii Moldova la PC7. Sunt convins 
că prezenţa astăzi aici în număr atât de mare a 
colegilor din Bruxelles este un semn bun al unui 
început excelent de cooperare. Or, creşterea nivelului 
cooperării depinde de simpla comunicare de zi cu 
zi. Consider că aceasta este una dintre „pietrele de 
temelie” pentru cooperarea din următorii trei ani. 
Aduc mulţumiri Preşedintelui AŞM pentru această 
strânsă cooperare cu Delegaţia UE şi doresc tuturor 
mult succes! Vă puteţi mândri cu această realizare!         

Din discursul ţinut la evenimentul de lansare 
ofi cială a statutului Republicii Moldova 

de ţară asociată la PC7.
Chişinău, 27 ianuarie 2012

Eveniment


