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BUN VENIT ÎN FAMILIA 
EUROPEANĂ A ŞTIINŢEI!

Marié GEOGHEGAN-QUINN 
Comisarul european pentru cercetare, 

inovare şi ştiinţă  

WELCOME TO THE EUROPEAN FAMILY OF 
SCIENCE!

Moldova was the fi rst country to draw up and
implement a plan of national actions to prepare for
association, including efforts to strengthen links with
the Moldovan diaspora in Europe and worldwide, to
increase networking and potential collaborative links
for FP7 proposals.

-Dle preşedinte Duca, dle preşedinte Lucinschi, 
dna ambasador Cujbă, sunt încântată să vă spun bun 
venit la Bruxelles cu această ocazie importantă! 

Mă bucur că acum suntem în faza fi nală a 
procedurii de asociere a Republicii Moldova la 
Programul Cadru 7, care a început cu interesul 
exprimat în luna mai, 2008. Astăzi, în urma semnării 
Memorandumului, Republica Moldova va deveni 
a paisprezecea ţară asociată la PC7, începând cu 
luna ianuarie 2012. Moldova trebuie să fi e felicitată 
călduros că este prima ţară din cadrul statelor 
Parteneriatului Estic asociată la PC7 şi a doua ţară 
din cadrul Politicii Europene de Vecinătate. 

Importanţa acestui Memorandum de Înţelegere 
a fost remarcată şi salutată în concluziile recentului 
Summit al Parteneriatului Estic, organizat sub 
preşedinţia poloneză, în Varşovia, în perioada 29-30 
septembrie 2011.

Acesta este un pas important pentru avansarea 
relaţiilor UE-Moldova, care sunt în curs de 
dezvoltare continuă, prin intermediul diverselor 
iniţiative, cum ar fi :

- prezentele negocieri cu referire la un Acord de 
Asociere nou şi mai comprehensiv;

- negocieri lansate recent cu privire la un Acord 
în domeniul spaţiului aerian;

- discuţiile despre iniţierea negocierilor cu 
privire la Acordul de Comerţ Liber. 

O asociere de succes la PC7 este una bine 
pregătită şi susţinută prin creşterea investiţiilor 
naţionale în domeniul cercetării şi inovării, fapt care 
va contribui la modernizarea infrastructurilor de 
cercetare, sporirea investiţiilor sectorului privat în 
cercetare şi inovare, crearea legăturilor suplimentare 
între mediul academic, institutele de cercetare 
şi industrie, precum şi la sprijinirea reformelor 
naţionale, îmbunătăţirea condiţiilor Cadru pentru 
cercetare şi inovare.

Acest lucru, desigur, nu poate fi  realizat într-o 

singură zi, dar sper că piatra de temelie care a 
fost pusă astăzi, va încuraja Moldova să continue 
eforturile de modernizare în această privinţă.

Aş dori să-l felicit şi să-i mulţumesc preşedintelui Aş dori să-l felicit şi să-i mulţumesc preşedintelui 
Duca şi personalului Academiei de Ştiinţe a Moldovei Duca şi personalului Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
pentru munca lor asiduă de a pregăti comunitatea pentru munca lor asiduă de a pregăti comunitatea 
ştiinţifi că pentru a se deschide noilor oportunităţi, ştiinţifi că pentru a se deschide noilor oportunităţi, 
oferite de acum înainte prin asocierea la PC7. oferite de acum înainte prin asocierea la PC7. 

Într-adevăr, Moldova a fost prima ţară care 
a elaborat şi a pus în aplicare un plan de acţiuni 
naţional cu scopul de a se pregăti pentru asociere, 
inclusiv prin eforturile de consolidare a legăturilor 
diasporei moldoveneşti în Europa şi în lume, pentru 
a creşte legăturile de reţea şi potenţiale propuneri de 
colaborare pentru PC7. 

Am fost impresionată în mod special când am 
afl at mai multe despre abordarea inovatoare pe 
care o aveţi în ce priveşte nominalizarea Punctelor 
Naţionale de Contact (NCP), prin intermediul unui 
concurs naţional pentru tinerii cercetători.

Am înţeles că acest lucru a condus la apariţia 
unui grup NCP foarte dinamic, activ şi entuziast. 
Aştept ca această echipă să fi e în contact cât mai 
strâns cu noi, să benefi cieze şi să valorifi ce toate 
serviciile Comisiei puse la dispoziţia lor!

Cred că acesta este un exemplu de bune practici 
care ar putea fi  utilizat de statele membre ale UE 
şi alte ţări asociate. Sper că şi NCP pe domeniile 
PC7, care nu sunt acoperite în prezent, vor fi , de 
asemenea, recrutate în acelaşi fel. De asemenea, 
sper că mediatizarea Ceremoniei de semnare din 
această zi va sensibiliza comunităţile europene şi 
internaţionale de cercetare cu privire la asocierea 
Republicii Moldova la PC7 şi va conduce la 
stabilirea mai multor contacte noi pentru viitoarele 
aplicări de proiecte.

Participarea cercetătorilor moldoveni în PC7 este 
în creştere. 30 de Grupuri de cercetare din Moldova 
participă sau sunt pe cale de a participa la 25 de 
proiecte de cercetare colaborative, care primesc 
2,24 milioane de euro din fondurile UE. Printre 
domeniile-cheie în care sunt puternic implicate 
grupurile de cercetare se numără Programul Marie 
Curie, infrastructurile de cercetare, sănătate şi 
sectoarele TIC. 

Ştiu că acest eveniment este doar un început 
al cooperării pentru o perioadă viabilă de care va 
benefi cia Republica Moldova, îmbogăţind totodată 
restul comunităţii ştiinţifi ce europene. Sunt foarte 
încrezută că Moldova va profi ta de oportunităţile 
oferite de către Programul Cadru 7 şi succesorul 
său, Orizont 2020.

Încă o dată, felicitări şi bine aţi venit în familia 
PC7!

Alocuţiune la semnarea Memorandumului 
de Înţelegere cu privire la asocierea 

Republicii Moldova la PC7. 
Bruxelles, 11 octombrie 2011


