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În perioada 15-19 noiembrie 2016, la Erevan,
Armenia a avut loc cea de-a VIII-a reuniune informală a Parteneriatului Estic cu participarea miniștrilor responsabili de cercetare, știință și inovare din
statele membre ale Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. Reuniunea a fost onorată de prezența lui
Johannes Hahn, comisarul european pentru politica
europeană de vecinătate și negocierile de extindere,
și Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare. În cadrul reuniunii a fost
lansată o nouă inițiativă, EU4INNOVATION, ce
va combina toate activitățile UE privind dezvoltarea domeniului inovării din statele Parteneriatului
Estic.
Evenimentul a avut drept scop consolidarea dialogului asupra problemelor și provocărilor comune ce vizează îmbunătățirea cooperării în domeniul
cercetării și inovării, inclusiv integrarea sistemelor
de cercetare ale celor șase state membre ale Parteneriatului Estic în sistemul de cercetare și inovare al
Uniunii Europene
Johannes Hahn a punctat nivelul de maturitate
la care au ajuns statele membre ale Parteneriatului
Estic în domeniul cercetării și inovării, patru dintre
cele șase state deținând statutul de țări asociate la
Programul Comunitar ORIZONT 2020.
Carlos Moedas a apreciat nivelul de integrare și
activitate a statelor membre ale Parteneriatului Estic
în cadrul Programului Comunitar ORIZONT 2020,
accentuând că cercetarea și inovarea sunt cruciale
pentru competitivitate și soluționarea provocărilor
globale, precum schimbările climatice și dezvoltarea sustenabilă.
Impactul cooperării științifice dintre UE și Parteneriatul Estic nu se rezumă doar la proiecte comune de cercetare, a relevat în discursul susținut la reuniune președintele Academiei de Științe a Moldovei,
acad. Gh. Duca. Apartenența la Spațiul European
de Cercetare oferă oportunitatea țărilor din regiune să beneficieze de instrumentele și mecanismele
autentice comunitare de sprijinire și îmbunătățire
a politicilor în domeniul științei și inovării. Astfel,
Republica Moldova, în premieră pentru Parteneri8 |Akademos 4/2016

Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare,
știință și inovare, și Johannes Hahn, comisarul european
pentru politica europeană de vecinătate și negocierile
de extindere, alături de miniștrii din statele membre
ale Parteneriatului Estic

atul Estic, a beneficiat de Facilitatea de Sprijinire a
Politicii în domeniul cercetării și inovării (PSF), în
cadrul căruia un grup de experți europeni a evaluat
sistemul național de cercetare și a oferit recomandări în vederea reformării și racordării lui la rigorile
spațiului comunitar. Totodată, comunitatea științifică din Republica Moldova a aderat la inițiativa
europeană ce vizează știința deschisă și Platforma de
specializare inteligentă. Sunt de remarcat, de asemenea, performanțele în domeniul Programului ORIZONT 2020. În ultimii doi ani au fost depuse 215
propuneri de proiecte dintre care Comisia Europeană a aprobat 20 cu o cotă de finanțare de aproape
3 milioane de euro.
La Erevan, delegația AȘM a efectuat vizite de
lucru la Comitetul Național pentru Știință a Armeniei, unde a inițiat un dialog în vederea semnării
unui acord de cooperare, la Academia Națională
de Științe a Armeniei, unde a fost semnat un acord
de cooperare, la Centrul de Cercetări Ecologice și
Noosferice, Centrul Științific și de Producție ARMBIOTEHNOLOGII, Institutul de Cercetări Sincrotrone CANDLE și la Centrul de Tehnologii Creative
TUMO.

