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In the context of the recent developments of EU-
MD scientifi c and technologic cooperation, followed 
the offi cial request of the Republic of Moldova to as-
sociate to the Seventh Framework Programme of the 
European Community was launched Moldova Knowl-
edge Excellence Initiative, a short term action plan 
aimed at strengthening the role of research and inno-
vation in the general process of the country’s develop-
ment. The main measures of the plan are: development 
of the institutional framework for the Association, 
enhancing the international visibility of the organisa-
tions from the research-innovation fi eld of Moldova, 
dissemination on a national level of information on 
FP7 and other European programmes, fostering par-
ticipation of organisations from the research-innova-
tion fi eld in FP7 with a special focus on SMEs, the 
fi nal activity planned is the Association to FP7. 

Este recunoscut faptul că realizarea unei socie-
tăţi bazate pe cunoaştere depinde de nivelul de dez-
voltare a celor trei poli ai triunghiului cunoaşterii 
- educaţia, cercetarea şi inovarea - în calitate de in-
strumente strategice majore pentru a spori competi-
tivitatea într-o lume a globalizării. Astfel, excelenţa 
în cunoaştere devine un imperativ al dezvoltării şi 
consolidării unei economii şi societăţi moderne. 

În acest context, aspiraţia Republicii Moldova 
de asociere la Programul Cadrul 7 (PC7) al Uniunii 
Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică 
deschide noi perspective de dezvoltare a sferei de 
cercetare-dezvoltare autohtone, dar şi creează noi 
competenţe necesare pentru a face faţă competiţiei 
în domeniu la nivel mondial.

Programul Cadrul 7 (PC7) este cel mai impor-
tant instrument de fi nanţare a cercetării în Europa, 
având o durată de şapte ani (2007-2013) şi un buget 
de peste 50 miliarde euro. Acest program este răs-
punsul statelor-membre în faţa provocărilor globale 
ce pot fi  rezolvate doar prin consolidarea şi coor-

donarea eforturilor, creând un Spaţiu European de 
Cercetare, în care cunoştinţele şi produsele cerce-
tării şi tehnologiei ar circula liber, într-o piaţă in-
ternă a cercetării. PC7 are drept scop şi realizarea 
obiectivului stabilit în 2000 la Lisabona, prin care 
Uniunea Europeană îşi propune să devină până în 
2010 „cea mai dinamică şi competitivă economie 
bazată pe cunoaştere”. 

La 29 mai 2008, a fost expediat demersul ofi cial 
adresat Comisarului european pentru ştiinţă şi cer-
cetare, dl. Janez Potočnik, în vederea asocierii Re-
publicii Moldova la PC7. La 10 septembrie 2008, 
academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, împreună cu Andrei 
Stratan, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, au avut o întreve-
dere cu Janez Potočnik, Comisarul european pentru 
ştiinţă şi cercetare. Subiectul discuţiilor dintre părţi 
a constituit asocierea Republicii Moldova la Progra-
mul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cerceta-
re şi dezvoltare tehnologică. În cadrul întrevederii, 
preşedintele AŞM Gheorghe Duca a reiterat aspiraţia 
comunităţii ştiinţifi ce de asociere la PC7. La rândul 
său, Janez Potočnik a exprimat susţinerea din par-
tea Comisiei a acestui proces, sugerând începerea 
în perioada imediat următoare a discuţiilor privind 
detaliile tehnice ale asocierii. Prima şedinţă tehnică 
privind pregătirea asocierii RM la PC7 a avut loc 
în data de 14 noiembrie 2008, la Bruxelles. În ca-
drul şedinţei au participat experţi din Directoratul 
General Cercetare, Directoratul General Relaţii Ex-
terne, delegaţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
şi reprezentanţi ai Misiunii Republicii Moldova pe 
lângă Comunităţile Europene. Discuţiile dintre părţi 
s-au purtat asupra conţinutului Memorandumului de 
Înţelegere privind asocierea, drepturile şi obligaţiile 
unui stat asociat la PC7. 

Dorinţa de a deveni ţară asociată la PC7 (la mo-
ment această calitate este deţinută de 12 ţări, printre 
care Israel, Turcia, Islanda, Norvegia, Liechtenstein 
şi toate ţările vest-balcanice, excepţie Kosovo) este 
una ambiţioasă pentru Republica Moldova în con-
diţiile în care organizaţiile din sfera ştiinţei şi ino-
vării vor concura la nivel european pentru obţinerea 
fi nanţării propunerilor de proiecte, benefi ciind de 
aceleaşi drepturi dar şi obligaţii ca şi entităţile de 
cercetare situate în statele membre ale UE. Astfel, 
odată cu semnarea Memorandumului de Înţelege-
re, Moldova îşi va asuma obligaţia de a contribui 
anual la bugetul Programului Cadru 7, iar în schimb 
va benefi cia de un acces nerestricţionat la toate 
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elementele PC7. Spre deosebire de o ţară terţă, un 
stat asociat dispune de dreptul de a iniţia proiecte 
de cercetare şi de a crea consorţiumuri europene, 
de a face parte din toate ofertele de fi nanţare, de a 
delega observatori la toate comitetele de adminis-
trare şi grupurile de lucru ale PC7, benefi ciază de 
suportul Comisiei în consolidarea reţelei de Puncte 
Naţionale de Contact, poate participa la iniţiativele 
de cercetare ce cad sub incidenţa articolelor 169 şi 
171 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europe-
ne (cum ar fi  Programul „Eurostar” sau Iniţiativele 
Tehnologice Comune ce promovează parteneriate-
le public-privat) dispunând de aceleaşi drepturi şi 
obligaţii în materie de proprietate intelectuală ca şi 
statele membre participante, etc.

În acelaşi timp, accesul nelimitat la Spaţiul Eu-
ropean de Cercetare presupune pentru ştiinţa din 
Republica Moldova acces la infrastructura perfor-
mantă de cercetare, 
atragerea surselor 
adiţionale de fi -
nanţare a cercetă-
rilor interdiscipli-
nare, benefi cierea 
de expertiză în 
domeniile în care 
nu dispunem de o 
masă critică sufi -
cientă, mobilita-
tea cercetătorilor.

În contextul 
continuării dialo-
gului cu Uniunea 
Europeană pri-
vind avansarea 
cooperării tehni-
co-ştiinţifi ce, a 
fost elaborat un 
plan de acţiuni 
întitulat Iniţiativa 
Moldovei pen-
tru Excelenţă în 
Cunoaştere (vezi 
www.internatio-
nal.asm.md), ce 
are drept obiectiv 
general creşterea 
nivelului de par-
ticipare a cercetă-
torilor moldoveni 
în cadrul proiec-

telor PC7, dar şi creşterea vizibilităţii internaţionale 
a comunităţii ştiinţifi ce din Moldova, promovarea 
competenţelor organizaţiilor de cercetare autohtone 
la nivel internaţional, organizarea de activităţi de 
sprijin pentru încurajarea participării în proiecte eu-
ropene, contribuind astfel la integrarea comunităţii 
ştiinţifi ce din Republica Moldova în Spaţiul Euro-
pean de Cercetare. 

Planul, aprobat prin Hotărârea nr. 230 al Consi-
liului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnolo-
gică (CSŞDT) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
din 27 noiembrie 2008 şi implementat de către Di-
recţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţi-
onală a AŞM de comun acord cu organizaţiile din 
sfera ştiinţei şi inovării, include următoarele prio-
rităţi:

Crearea cadrului instituţional1. , şi anume a 
unui Comitet Naţional pentru Asociere la PC7, or-
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gan principal de coordonare a eforturilor naţionale 
privind asocierea Republicii Moldova la PC7. În 
acelaşi timp, această acţiune prevede reorganizarea 
şi consolidarea capacităţilor instituţionale a reţelei 
Punctelor Naţionale de Contact (NCP-uri) pe tema-
tici prioritare şi programe specifi ce ale PC7, reţea 
recunoscută de Comisia Europeană drept sistemul 
principal de informare şi comunicare cu privire la 
PC7, atât pe plan intern cât şi pe cel extern. 

În urma unui concurs anunţat de CSŞDT, din 
mijlocul tinerilor cercetători au fost selectaţi NCP-
uri pe următoarele domenii tematice: sănătate, ali-
mentaţie, agricultură şi biotehnologie, tehnologii 
de informare şi comunicare, nanoştiinţe şi nano-
tehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie, 
mediu şi energie, ştiinţe socio-economice şi uma-
nistice. Pe lângă aceştia, au fost numiţi NCP-uri pe 
domeniul mobilitate din cadrul Centrului Proiecte 
Internaţionale al AŞM, şi NCP pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, din cadrul Agenţiei pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic.

Creşterea vizibilităţii internaţionale a or-2. 
ganizaţiilor din sfera cercetării-inovării din RM, 
reclamă antrenarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării într-un proces activ de promovare a imagi-
nii pozitive a cercetătorilor autohtoni şi rezultatelor 
ştiinţifi ce obţinute în ţară şi peste hotare, inclusiv 
prin organizarea de evenimente ştiinţifi ce cu im-
pact naţional şi european, pregătirea materialelor 
promoţionale ale entităţilor de cercetare interesate 
în cooperare internaţională, actualizarea continuă a 
versiunii engleze a paginilor web. Un alt domeniu 
important este racordarea indicatorilor statistici uti-
lizaţi de Biroul Naţional la standardele EUROSTAT 
în domeniul cercetării-inovării.

Diseminarea informaţiei privind PC7 şi 3. 
alte programe europene la nivel naţional, ce con-
stă, prioritar, în dezvoltarea sistemului de informare 
a comunităţii ştiinţifi ce autohtone privind oportu-
nităţile PC7, prin intermediul portalului www.fp7.
asm.md, care este în etapa de elaborare. Mecanis-
mul de diseminare a informaţiei va include:

pregătirea unui buletin electronic „Noutăţi  
PC7”, care va conţine informaţii de la Comisia Eu-
ropeană şi NCP-urile din toate ţările cu privire la 
PC7;

editarea şi distribuirea prin e-mail a buleti- 
nului trimestrial „FP7 News from Moldova” (în 
engleză) adresat comunităţii ştiinţifi ce europene. 
Buletinul va conţine informaţii despre realizările 
cercetătorilor autohtoni şi oportunităţi de coopera-

re ştiinţifi că internaţională în sfera ştiinţei şi ino-
vării.

Intensifi carea participării organizaţiilor 4. 
din sfera ştiinţei şi inovării în PC7 prin crearea 
unor mecanisme de stimulare a participării: elabo-
rarea şi depunerea proiectelor la PC7 în calitate de 
precondiţie pentru participarea la programele bila-
terale de granturi, premierea cercetătorilor şi insti-
tuţiilor care atestă o participare calitativă în cadrul 
PC7. În acelaşi timp, este prevăzută implementarea 
unui proiect TAIEX privind racordarea legislaţiei 
autohtone la condiţiile de asociere la PC7.

Intensifi carea participării sferei de afa-5. 
ceri în PC7 reprezintă o acţiune importantă, PC7 
oferind suport fi nanciar pentru creşterea capacităţii 
de inovare şi a competitivităţii întreprinderilor mici 
şi mijlocii. Astfel, se va continua implementarea 
măsurilor de fortifi care a legăturii dintre ştiinţă şi 
antreprenoriat şi implicarea sectorului de afaceri în 
proiecte de transfer tehnologic. În acest sens este 
planifi cat un program complex de informare despre 
oportunităţile pentru antreprenoriatul autohton în 
cadrul PC7, inclusiv prin intermediul clubului „Şti-
inţă & Business”. În mai 2009, Academia de Ştiin-
ţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic, de comun acord cu Comisia Europea-
nă, prin intermediul instrumentului TAIEX, vor or-
ganiza seminarul de informare „PC7 - oportunităţi 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii”. La care vor 
fi  invitaţi şi reprezentanţi ai ÎMM-urilor din statele 
membre UE cu experienţă de participare în cadrul 
proiectelor europene ale Programelor Cadru.  

Asocierea propriu-zisă la PC76. , de aseme-
nea stipulată în Plan, se va realiza prin semnarea 
Memorandumului de Înţelegere privind Asocierea 
RM la PC7.

Experienţa statelor recent asociate la Programul 
Cadru 7 încurajează prin multitudinea de iniţiative 
şi oportunităţi apărute pentru cercetarea autohtonă 
în vederea dezvoltării sistemului de cercetare-dez-
voltare-inovare a ţării, astfel contribuind la reali-
zarea priorităţilor naţionale de dezvoltare, însă în 
acelaşi timp atenţionează asupra riscurilor, cum ar fi  
capacitatea redusă de absorbţie a fondurilor europe-
ne. În acest context, este oportun ca în procesul de 
pregătire a terenului pentru asociere să se implice 
proactiv toţi actorii vizaţi: universităţi, instituţii şi 
centre de cercetare, întreprinderile mici şi mijlocii, 
administraţii publice, persoane fi zice care, într-un 
mod sau altul, au tangenţe cu cercetarea şi dezvolta-
rea tehnologică autohtonă.
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