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SPAŢIUL DE 
CERCETARE AL UE, 
DESCHIS ŢĂRILOR 

VECINE

Zoran STANCIC, 
şef-adjunct al Directoratului General 

pentru Cercetare,
Comisia Europeană

EU RESEARCH AREA, OPENED TO 
NEIGHBORING COUNTRIES

EU Research Area is not limited to member 
states, and should not be a fortress. It is opened 
for third countries, ENP countries, as well as for 
partner countries. The Implementation of the EU 
7th Frame Program continues by new instruments 
directed to a fruitful international cooperation. 
For sure, Enlarged Europe face common threats, 
but the European Commission is ready to tackle 
them promoting a wide cooperation between all 
countries. 

Intenţia de a reforma sistemul educaţional şi de 
cercetare, declarată de participanţii la actuala confe-
rinţă, este una ambiţioasă şi salutară. Ea presupune 
în egală măsură consolidarea impactului programe-
lor de cercetare şi dezvoltarea politicilor direcţiona-
te în domeniul cooperării internaţionale. 

Cu asemenea provocări se confruntă de regulă 
astăzi ţările în tranziţie, dar să nu uităm că acestea 
au efecte deosebite şi asupra statelor membre ale 
Uniunii Europene. Iată de ce, aş vrea să împărtăşesc 
cu dvs. informaţia despre politica statelor UE, care 
este adoptată şi se implementează prin intermediul 
Strategiei de la Lisabona pentru piaţa muncii, cer-
cetare şi energie.* 

Vă amintesc că în ce priveşte reforma educaţiei 
şi a sistemului de studii superioare Strategia de la 
Lisabona include 5 obiective, dintre care aş vrea să 
mă refer la următoarele trei:

1. Cel puţin 85% din tinerii UE trebuie să obţină 
studii medii.

2. 12%-12,5 % din populaţie trebuie să înveţe 
pe tot parcursul vieţii.

3. Numărul de absolvenţi în ştiinţele exacte, 
tehnologii, cercetări trebuie să crească până la 50% 
către anul 2010.

Ţin să vă informez că procesul de realizare a 
acestor obiective este sub monitorizare, rezultatele 
sunt publicate regulat şi putem face deja unele bi-
lanţuri.

Chiar la ultima şedinţă a Comisiei s-au analizat 
progresele înregistrate de statele UE, pe de altă par-
te se atestă o performanţă înceată, dar semnifi cativă, 
în vecinătatea UE. 

În ceea ce priveşte populaţia adultă care trebu-
ie să fi e conectată la studii pe tot parcursul vieţii, 
exemplele Marii Britanii şi a Danemarcei sunt cele 
mai performante - de la 26% până la 42% din adulţi 
sunt antrenaţi în acest proces, în comparaţie cu 
punctul de reper de 12,5%. 

Când ne referim la absolvenţii de după educaţia 
secundară, cea mai bună impresie o creează Cehia, 
Slovacia, Polonia cu rata de absolvire mai mare de 
90% în raport cu punctul de reper de 85%. 

Iar în privinţa cercetărilor, în Europa cei mai 
mari investitori în cercetare şi dezvoltare sunt Su-
edia şi Finlanda. Trebuie de recunoscut realizările 
Franţei şi Islandei care au un număr sporit de ab-
solvenţi angajaţi în cercetare. Să nu neglijăm nici 
noile state membre ale UE cu rol de lider în ceea 
ce priveşte raportul de sexe în domeniul cercetare-
dezvoltare. 

E cazul să accentuăm aici şi importanţa celor 3 
procente de investiţii din PIB în cercetare-dezvolta-
re. După cum ştiţi, politicienii europeni au adoptat 
această ţintă şi noi facem progrese, în pofi da faptu-
lui ca ar trebui sa fi m sinceri în a spune că nu am 
atins-o deocamdată. Şi probabil este o idee bună ca 
ţările Europei Centrale şi de Est, din regiunile înve-
cinate să-şi propună asemenea sarcini ambiţioase şi 
să lupte pentru realizarea lor. 

Aşadar, în 2005 Comisia Uniunii Europene a 
adoptat documentul politic cu denumirea Agenda 
de modernizare a universităţilor. Aceasta conţine 
chestiuni vulnerabile, reforma curriculară, de fapt, 
pune accentul pe sistemul în ciclu al învăţământului 
liber. De asemenea este important că studenţii vor 
solicita competenţă în urma studiilor, acces la studii 
fl exibile, recunoaşterea diplomelor şi mobilitate. 

Partea a doua a Agendei ţine de reforma admi-
nistraţiei universitare. Este important să avem uni-
versităţi private, libere de a promova o colaborare 

______________
*Strategia de la Lisabona, adoptată pentru prima oară de liderii 
Uniunii Europene în 2000, constituie un pachet de măsuri al 
căror obiectiv este îmbunătăţirea performanţelor economiilor 
Europene. Strategia a fost relansată la Consiliul European din 
martie 2005. Parlamentul accentuează interdependenţa între 
reformele economice, sociale şi de mediu care, împreună cu 
creşterea economică şi piaţa muncii, constituie condiţii esenţiale 
pentru obţinerea de succes în crearea unei economii şi societăţi 
dinamice. 
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privată publică care ar conduce la perfecţionarea 
activităţii lor de cercetare şi dezvoltare.

Cel de-al treilea pilon este reforma fi nanţării. 
Noi încurajăm universităţile în efortul lor de a obţi-
ne surse de venit diverse, legături mai bune cu insti-
tuţii performante, noi la fel dorim ca universităţile 
să promoveze acţiuni echitabile şi efi ciente, inclu-
siv practicarea taxelor de studii, a granturilor şi bur-
selor pentru cercetare. Aş vrea sa mai accentuez că 
UE nu impune nimic statelor membre – este doar o 
listă de recomandări pe care, bineînţeles, oricine o 
poate supune votului. 

De menţionat că, în afara reţelei UE, există şi 
Procesul Bologna care a fost iniţiat în 1999 şi com-
pletează politica Uniunii Europene. După cum se 
ştie, Procesul Bologna promovează reforma curri-
culară în domeniul cercetării şi educaţiei pentru a 
crea un spaţiu unic de învăţământ superior al celor 
46 de state participante, printre care Republica Mol-
dova, alte ţări partenere ale PEV, cu excepţia Be-
larus, toate statele potenţiale candidate, precum şi 
Federaţia Rusă.

Obiectivul principal este introducerea unui 
sistem al ciclului de învăţământ liber, asigurarea 
calităţii educaţiei şi, de asemenea, facilitarea recu-
noaşterii califi cării în perioada studiilor. Comisia 
consideră aceste reforme drept cea mai bună cale de 
creştere a abilităţilor pentru a răspunde semnifi cativ 
provocărilor societăţii cunoaşterii, bineînţeles pen-
tru integrarea liberă a dimensiunilor educative, de 
cercetare şi inovare care formează aşa numita triada 
cunoaşterii. Co-
misia susţine 
conso l ida rea 
acestei triade 
printr-o multitu-
dine de politici 
şi instrumente 
diverse care in-
dubitabil sunt 
adresate state-
lor membre şi 
celor potenţiale 
din regiune, una 
dintre ele având 
denumirea de 
Program Cadru 
7 pentru Cerce-
tare.

În plus, noi 
trebuie sa luăm 
în calcul rele-
vanţa mobilită-

ţii forţei de muncă în baza schemelor internaţionale 
existente şi, probabil, cea mai recentă iniţiativă – de 
a crea Institutul European de Tehnologie şi Inovare – 
este un exemplu elocvent. In ceea ce priveşte Progra-
mul Cadru de Cercetare, e o problemă majoră că bu-
getul total al Programului este de 53 ml. euro pentru 
o perioada de 7 ani. Este foarte complex, dar oferă un 
set mare de diferite oportunităţi şi vreau să accentuez 
că acestea vor fi  utilizate şi de către participanţii ve-
niţi din regiunea pe care o reprezentaţi. Pentru ţările 
parte la PEV, s-au semnat o serie de acorduri, noua 
schemă internaţională al schimbului de cercetare de 
asemenea este un instrument important. 

 Comisia face multe ca să consolideze noile cer-
cetări şi sisteme de educaţie din afara Programului 
Cadru 7. Din 1999, un program important a fost 
Programul TEMPUS care atenţiona asupra unor as-
pecte de cooperare dintre Universităţile UE cu cele 
din Balcani, Europa Centrala şi de Est, Asia Centra-
lă în domeniul proiectelor si modernizării studiilor 
superioare. Noi am lansat un nou Program TEM-
PUS, anul trecut, care se va desfăşura între 2007- 
2014 şi care va încerca să consolideze cooperarea 
dintre instituţii. Important pentru dvs. e că noi ple-
dăm pentru o extindere a politicii de dialogare ce 
se derulează deja şi pentru o colaborare mai strânsă 
între ţările terţe ce iau decizii politice în programe 
variate precum defi nirea priorităţilor naţionale sau 
Planurile de Acţiuni. 

Un alt instrument al UE în domeniul învăţă-
mântului superior reprezintă Programul ERASMUS 

Zoran Stancic, şef-adjunct al Directoratului General pentru Cercetare, Comisia Europeană 
şi Larisa Şavga, ministrul Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova. 

Chişinău, A.Ş.M., 19 septembrie 2008.
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MUNDUS care, după cum ştiţi, se desfăşoară cu suc-
ces din 2004. Prin el se promovează mobilitatea şi 
cooperarea în vederea consolidării politicii, vizibili-
tăţii si atractivităţii educaţiei europene în ţările terţe. 
Începând cu 2006, noul Program ERASMUS a iniţiat 
o cooperare si promovează noi oportunităţi pentru 
schimb de persoane cu studii superioare dintre UE şi 
ţările vecine. 

Aş mai vrea să vă informez despre Institutul pen-
tru Inovare si Tehnologie al UE cu sediul la Budapes-
ta, care este operaţional astăzi. Am putea zice că este 
prima tentativă de a integra totalmente triada cunoaş-
terii. Acesta va inspira şi călăuzi instituţiile existente 
de învăţământ superior şi de cercetare. Bineînţeles 
că el se va baza pe parteneriatul integrat şi excelent 
dintre universităţi, organizaţii de cercetare şi business 
– aşa numita comunitate de cunoaştere şi inovare. Vă 
încurajez să cooperaţi pentru a lansa un parteneriat cu 
institutul nominalizat. 

Toate aceste instrumente sunt indispensabile pen-
tru realizarea circulaţiei libere a ştiinţelor, constituind 
aşa numita a 5-ea libertate întru reformarea spaţiului 
educaţional şi de cercetare. Acestea sunt prompt re-
fl ectate în discuţiile cu privire la viitorul PEV al UE 
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei de dezvol-
tare şi cercetare pe care aş vrea să le abordez. 

După cum se ştie, ideea spaţiului UE de cerce-
tare a fost concepută şi lansată în 2000, iar în 2007 
Comisia UE a susţinut-o prin publicarea Documen-
tului privind spaţiul unic de cercetare (ERA Green 
Paper) care stabileşte pentru fi ecare din ţările mem-
bre principii de construcţie efi cientă a spaţiului eu-
ropean de cercetare. Este importantă dorinţa ce-o 
manifestăm de a consolida parteneriatul nostru cu 
statele membre, la fel şi cu ţările care negociază în 
cadrul programului de cercetare şi care, într-o oa-
recare măsură, împărtăşesc responsabilitatea pentru 
susţinerea statelor membre si regiunilor respective 
în vederea edifi cări şi efi cientizării spaţiului euro-
pean de cercetare. 

In acest context, deja am adoptat o serie de ini-
ţiative politice importante. În primul rând, am vrea 
să garantăm circulaţia liberă a cunoştinţelor cu per-
spective reale de atragere a cercetătorilor. În cel de-al 
doilea rând, să constituim şi promovăm universităţi 
şi organizaţii de cercetare globale bogate, moderne 
şi competitive ce ar fi  capabile sa furnizeze cunoş-
tinţe excelente în domeniul ştiinţei şi tehnologiei. În 
al treilea rând, am vrea să creăm condiţii favorabi-
le pentru ca toţi actorii implicaţi să investească în 
cercetare şi, ceea ce e foarte important, să valorifi ce 
rezultatele cercetărilor. Toate acestea vor fi  posibile 
numai dacă UE va dispune de o infrastructură bună 
de cercetare. 

Aşadar, noi am propus instrumente proprii pentru 
a edifi ca infrastructura europeană de cercetare şi ast-
fel a soluţiona provocările sociale printr-o cooperare 
foarte strânsă în baza unor programe comune. 

Permiteţi, de asemenea, să vă asigur că spaţiul 
de cercetare al UE nu e limitat doar la statele membre, 
noi nu dorim ca acesta să devină o fortăreaţă. El este 
deschis pentru statele terţe, statele PEV, precum şi ţă-
rile partenere. Cred că o listă cu acţiuni concrete va fi  
preluata în 2009 şi aş dori să vă asigur din nou că pe 
durata acestor iniţiative, implementarea Programului 
Cadru 7 continuă prin noi instrumente direcţionate la 
o cooperare internaţională fructuoasă. Aş vrea să ac-
centuez şi un specifi c al cooperării internaţionale care 
are ca scop consolidarea capacităţilor de cercetare în 
cadrul PEV pentru a răspunde necesităţilor particula-
re ale economiilor mai puţin dezvoltate. 

Experienţa demonstrează că politicile cu privire 
la programele educaţionale, de cercetare şi inovare 
pot avea impact doar în cazul în care sunt susţinute 
printr-o serie de acţiuni de succes. Prima dintre ele 
ar fi  lansarea unui program guvernamental pentru 
participanţii din alte state de încurajare a competi-
ţiei dintre cele mai bune talente din lume şi de ela-
borare a unor scheme de cercetare-fi nanţare pentru 
cercetări transfrontaliere. Alte practici ar putea fi  
consolidarea activităţilor de cooperare în domeniul 
cercetării cu statele terţe pentru a face schimb de 
experienţă şi a identifi ca priorităţi comune. A doua 
acţiune care se impune ar fi  investirea în libera 
mişcare a cunoştinţelor, a cercetătorilor şi studen-
ţilor, aceasta urmând să devină o prioritate majoră 
a politicilor naţionale. A treia ar fi  consolidarea in-
stituţiilor şi universităţilor europene de cercetare, 
acestea fi ind actorii, producătorii şi furnizorii prin-
cipali de cunoştinţe şi de abilităţi profesioniste de 
cercetare. A patra. A îmbunătăţi condiţiile cadru, a 
transforma cunoştinţele într-un produs comercial, 
de exemplu prin îmbunătăţirea drepturilor de pro-
prietate intelectuală şi accesul la fi nanţe. Aceasta 
este tema de acasă pentru companiile tradiţionale, 
este de fapt tema pentru toţi, inclusiv pentru UE. 
Comisia este convinsă că acestea sunt măsurile 
cheie care trebuie să ne ajute în realizarea Agendei 
politice de către statele membre ale UE, ţările PEV 
şi în urma acestor eforturi să avem o cercetare mai 
efi cientă în educaţie şi ştiinţă, să ne concentrăm la 
noua generaţie şi să multiplicăm benefi ciile pentru 
toţi cetăţenii noştri. Pe parcursul reformei UE, noi 
trebuie să fi m convinşi că toate laturile triadei şti-
inţifi ce vor in teracţiona. Excelenţa în cercetare nu 
e posibilă fără o politică educaţională şi eforturile 
în cercetare trebuie să se soldeze cu crearea noilor 
locuri de muncă pentru toţi. Fără îndoială, Europa 
Lărgită se confruntă cu provocări comune, iar Co-
misia este pregătită să facă faţă acestora printr-o 
cooperare mai apropiată cu dvs.

Discurs rostit îm cadrul Conferinţei interna-
ţionale Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei. 
Chişinău, 19 septembrie 2008

Traducere Natalia Rusu
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