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Eveniment

A FOST LANSAT 
PROGRAMUL CADRU  

„ORIZONT 2020”
PENTRU  

PARTENERIATUL ESTIC 

La 17 martie 2014, AŞM a fost gazda eveni-
mentului de lansare regională a Programului Cadru 
pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene 
„Orizont 2020” pentru ţările Parteneriatului Estic. 
Cel mai mare nu doar în Europa, ci şi în întreaga 
lume, Programul dispune de un buget de 80 de mili-
arde de euro, eşalonat pe 7 ani.

În deschiderea evenimentului, preşedintele in-
terimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu, a subliniat 
că „Orizont 2020”, fi ind cel mai important proiect de 
cercetare şi inovare a Uniunii Europene, constituie 
instrumentul principal de implementare a Strategiei 
Europa 2020, axat pe creşterea inteligentă, sustena-
bilă şi inclusivă. Datorită acestui  program, care ur-
măreşte implementarea ideilor şi transformarea lor 
în produse, promovarea conexiunilor între centre de 
cercetare şi mediul de afaceri, consideră acad. Ion 
Tighineanu, Republica Moldova şi alte ţări ale Par-
teneriatului Estic pot să devină parteneri competitivi 
în cadrul comunităţii ştiinţifi ce europene.

Acad. Gheorghe Duca, preşedintele Comite-
tului Naţional de asociere la Programul Cadru 
„Orizont 2020”, a declarat, la conferinţa de presă, că 
Repub lica Moldova este prima şi unica ţară din Par-
teneriatul Estic care a deţinut statutul de ţară asociată 
la programul precedent, Programul Cadru 7 (PC7). 
În PC7 Moldova a demonstrat o dinamică pozitivă 
de participare: cercetătorii au câştigat 53 de proiecte, 
contribuţia fi nanciară a UE pentru participanţii din 
Moldova fi ind de 70 de milioane de lei. „Un statut si-
milar ni-l propunem şi pentru „Orizont 2020” şi con-
stat cu satisfacţie caracterul avansat al negocierilor. 
Prin această asociere dorim să consolidăm integ rarea 
comunităţii ştiinţifi ce în Spaţiul European de Cerce-
tare şi, într-un fi nal, să contribuim la integrarea Repu-
blicii Moldova în UE”, a spus Gheorghe Duca.

În cadrul sesiunii plenare a evenimentului de 
lansare regională, preşedintele Comitetului Naţi-
onal de asociere a prezentat viziunea strategică şi 
priorităţile comunităţii ştiinţifi ce autohtone pentru 
„Orizont 2020”. Obiectivul strategic este asocie-
rea cât mai rapidă şi în condiţii cât mai favorabile 
pentru Moldova, la „Orizont 2020”.  Iar priorităţi-
le rezidă în dezvoltarea platformei instituţionale de 
cooperare internaţională, consolidarea capacităţilor 

de cooperare  în cadrul Spaţiului European de Cer-
cetare, fortifi carea aspectului inovaţional, antrena-
rea diasporei ştiinţifi ce în activităţile de expertiză 
ştiinţifi că la nivel naţional, precum şi în disemina-
rea oportunităţilor oferite de „Orizont 2020”. Acad. 
Gheorghe Duca şi-a încheiat discursul citându-l pe 
Comisarul European pentru Cercetare, Inovare şi 
Ştiinţă, Máire Geoghegan-Quinn, care a adresat un 
mesaj participanţilor la Forumul moldo-român pen-
tru ştiinţă şi educaţie, desfăşurat recent la Chişinău: 
„Timpul pentru acţiune este acum!”.

„Inovaţiile şi ştiinţa reprezintă viitorul Euro-
pei”, a declarat Robert-Jan Smits, Director gene-
ral al Directoratului Comisiei Europene pentru 
Cercetare şi Inovare. „Orizont 2020” va contribui 
la crearea în Europa a unei poziţii de lider în sec-
torul industrial. Va stimula, de asemenea, excelenţa 
bazei ştiinţifi ce, esenţială pentru durabilitatea, pros-
peritatea şi bunăstarea pe termen lung a Europei. 
Robert-Jan Smits a reafi rmat angajamentul UE de 
a continua cooperarea cu statele din Parteneriatul 
Estic, mai mult – se vor căuta soluţii pentru a in-
tensifi ca şi consolida această cooperare. Relevanţa 
Parteneriatului Estic pentru UE constă şi în faptul 
că există o agendă comună, care include securitatea 
energetică, transportul, sănătatea şi mediul, a spus 
înaltul oaspete.

La deschiderea evenimentului a fost prezent 
Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei parla-
mentare pentru cultură, educaţie, cercetare, ti-
neret, sport şi mass-media. În mesajul său de salut 
el  a menţionat că autorităţile Republicii Moldova 
susţin procesul de integrare europeană în domeniul 
cercetării şi educaţiei. Drept exemplu de coopera-
re de succes dintre Parlament şi AŞM, în opinia sa, 
este  aprobarea priorităţilor strategice din domeniul 
ştiinţifi c al ţării până în 2020, care cadrează cu prio-
rităţile „Orizont 2020”.

Programul „Orizont 2020” se centrează pe trei 
piloni: excelenţa ştiinţifi că, poziţia de lider în indus-
trie şi provocările societale. Cercetătorii vor depune 
propuneri de proiecte cu soluţii originale în domenii 
precum tehnologiile viitoare şi emergente, sistemele 
avansate de fabricaţie şi prelucrare, inovaţiile în în-
treprinderile mici şi mijlocii, în sănătate, securitate 
alimentară, agricultura durabilă, ştiinţe sociouma-
nistice şi altele.

La evenimentul de lansare a Programului „Ori-
zont 2020” la Chişinău au participat delegaţiile 
statelor din Parteneriatul Estic, reprezentanţi ai mi-
nisterelor de educaţie şi cercetare, a fondurilor de 
cercetare, Academiilor de Ştiinţe.
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