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Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Mol-
dova deţine statutul de ţară asociată la Programul 
Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative 
2007-2013 (PC7), care este principalul mijloc de  
fi nanţare şi antrenare a investiţiilor în investigaţia 
ştiinţifi că din Europa.

Ca urmare a semnării, la 11 octombrie 2011, a 
Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Eu-
ropeană şi Republica Moldova privind asocierea la 
PC7, ţara noastră a devenit prima din cadrul Parte-
neriatului Estic şi a doua inclusă în cadrul Politicii 
Europene de Vecinătate, care obţine statutul de ţară 
asociată la PC7. Pornind de la statutul său nou, co-
munitatea ştiinţifi că autohtonă a dispus de dreptul de 
a iniţia proiecte de cercetare şi de a crea consorţii 
europene, de a participă la toate ofertele de fi nanţare, 
de a delega reprezentanţi în comitetele de program 
şi grupurile de lucru ale PC7 şi Spaţiului European 
de Cercetare, de a benefi cia de suport în consolida-
rea reţelei de Puncte Naţionale de Contact PC7, de a 
participa la Iniţiativele Tehnologice Comune ce pro-
movează parteneriatele public-privat, dispunând de 
aceleaşi drepturi şi obligaţii în materie de proprietate 
intelectuală ca şi statele membre participante etc. 

AŞM şi-a asumat responsabilitatea implementă-
rii prevederilor Memorandumului de Înţelegere între 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind 
asocierea la PC 7. Una din structurile sale, Centrul 
Proiecte Internaţionale (CPI), gestionează un şir de 
activităţi importante în acest sens, precum promo-
varea şi implementarea programelor bilaterale de 
granturi, activitatea Punctelor Naţionale de Contact, 
reprezentanţilor ofi ciali ai comunităţii ştiinţifi ce şi  
experţilor naţionali în comitetele de program ale 
PC 7, a Ofi ciului Republicii Moldova pentru Ştiinţă 
şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană.

Datorită activităţilor de informare şi stimula-
re a participării în proiecte, desfăşurate de AŞM 
pentru valorifi carea statutului de ţară asociată la 
PC7, s-a constatat un trend pozitiv de participare la 
programele europene în ultimii trei ani. Daca până 
la asocierea la PC7 au fost obţinute 5-6 proiecte pe 

an, după semnarea Memorandumului de Asociere 
în 2012 s-au acceptat pentru fi nanţare 10 proiecte, 
în 2013 – 18 proiecte. În cadrul apelurilor anunţate 
în PC7 au fost depuse peste 300 de propuneri de 
proiecte cu participarea grupurilor de cercetare din 
Republica Moldova, dintre care 53 de proiecte au 
fost susţinute de către CE, cu un volum de fi nanţare 
în sumă de 3,746 mil. euro. Prin implicarea activă a 
comunităţii ştiinţifi ce în programele PC7, contribu-
ţia fi nanciară achitată de către AŞM la bugetul Uni-
unii Europene în conformitate cu Memorandumul 
de Înţelegere a fost recuperată de trei ori, datorită 
fi nanţării atrase prin proiectele câştigate.

Luând în consideraţie că din 2014 Uniunea Eu-
ropeană a lansat un nou Program Cadru de cerce-
tare-inovare, Orizont 2020 (H2020), este impor-
tant ca Republica Moldova să asigure continuitatea 
integrării în Spaţiul European de Cercetare pentru 
obţinerea statutului de ţara asociată la programul 
res pectiv, aceasta fi ind, pe moment, cea mai avan-
sată  formă de cooperare în cadrul UE în domeniul 
tehnico-ştiinţifi c. Astfel, pornind de la dinamica po-
zitivă a participării comunităţii ştiinţifi ce în cadrul 
PC7, Academia de Ştiinţe a Moldovei, de comun cu 
Directoratul CE pentru Cercetare-Inovare, a iniţi-
at procesul de negocieri în vederea obţinerii pentru 
Republica Moldova a statutului de ţară asociată la 
Programul Orizont 2020.

De asemenea, pe plan intern, la iniţiativa AŞM, 
prin dispoziţia prim-ministrului Republicii Moldo-
va, a fost creat Comitetul naţional pentru pregăti-
rea asocierii la Programul Orizont 2020, la nivel 
de viceminiştri, care va asigura:

implicarea plenară a tuturor autorităţilor pub-- 
lice care sunt vizate direct sau tangenţial de către 
apelurile lansate în cadrul H2020;

informarea privind ultimele evoluţii în proce-- 
sul de negocieri, dar şi alte aspecte ce ţin de Spaţiul 
European de Cercetare;

participarea instituţiilor delegatare în cadrul - 
apelurilor H2020 pentru anii 2014-2015, fapt ce va 
contribui la atragerea surselor fi nanciare europene 
suplimentare pentru domeniile sectoriale.

Drept premisă pentru obţinerea statutului de 
ţară asociată la H2020 pot fi  invocate un şir de acţi-
uni organizate de către AŞM. Astfel, în scopul spo-
ririi participării comunităţii ştiinţifi ce în programele 
cad ru europene, AŞM a creat Reţeaua Punctelor 
Naţionale de Contact (NCP), care a fost reorgani-
zată în 2011 în conformitate cu prevederile Progra-
mului Cadru 7 al UE. În 2013 a fost extinsă reţeaua 
NCP în conformitate cu structura stabilită de către 
CE pentru Programul Orizont 2020, fi ind, de aseme-
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Eveniment

nea, nominalizate Puncte Regionale de Informare 
în Comrat, Cahul, Taraclia şi Bălţi. Se prevede 
nominalizarea Punctului regional de informare 
şi la Tiraspol. Pe parcursul anului 2013, AŞM, de 
comun acord cu Consiliul Estonian de Cercetare, a 
implementat  un program de consolidare a capacită-
ţilor punctelor naţionale de contact H2020 în RM. 

Doar pe parcursul anului 2013 au fost organiza-
te peste 300 de consultaţii, 80 de zile de informare 
şi evenimente promoţionale, peste 20 de seminare 
practice pentru perfectarea cererilor de proiect, cău-
tarea partenerilor, crearea consorţiilor, înregistrarea 
organizaţiilor la Comisia Europeană etc. Au fost or-
ganizate seminare practice de scriere a proiectelor 
cu grupele-ţintă de cercetători din diferite instituţii 
de cercetare ale AŞM, dar şi traininguri regionale 
la Bălţi, Cahul şi Comrat, iar în anul curent – peste 
40 de zile de informare şi peste 150 de consultaţii 
în grup şi individuale pentru promovarea apeluri-
lor deschise în instituţiile de cercetare, universităţi, 
ministere, agenţii şi companii comerciale la care au 
participat peste o mie de persoane. 

În scopul consolidării eforturilor de promovare 
şi participare la programul Orizont 2020, de către 
AŞM a fost elaborat Planul de Acţiuni „Moldova în 
Orizont 2020”, care a fost discutat şi coordonat cu 
experţi străini şi comunitatea ştiinţifi că autohtonă.

În octombrie 2012, prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 790, la propunerea AŞM a 
fost creat Ofi ciul Republicii Moldova pentru Şti-
inţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană 
(MOST), care oferă asistenţă informaţională şi or-
ganizatorică, consultanţă şi activităţi de promovare 
atât  instituţiilor din sfera de cercetare-inovare (pub-
lice şi private), cât şi celor din domeniile conexe. 
Ofi ciul MOST contribuie esenţial la dezvoltarea 
cooperării sectoriale moldo-comunitare, fi ind un 
angajament ferm al ţării noastre pentru avansarea 
integrării în Spaţiul European de Cercetare, facili-
tând accesul la cea de-a cincea libertate europeană – 
libertatea circulaţiei cunoştinţelor. În martie 2013,  
Ofi ciul MOST a fost acceptat în reţeaua ofi ciilor 
tehnico-ştiinţifi ce cu sediul în Bruxelles (IGLO).

Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldo-
va, în urma demersurilor întreprinse de către AŞM, 
a fost inclusă în reţeaua pan-europeană „EURA-
XESS - Researchers in Motion”, eveniment care 
reprezintă de facto o conectare a ţării noastre la pia-
ţa europeană a muncii pentru personalul din cerceta-
re. Portalul naţional www.euraxess.md a fost lansat 
la evenimentul pentru promovare a imaginii ştiinţei 
în societate „Noaptea Cercetătorului”, organizat în 
premieră la Chişinău pe data de 27 septembrie 2013, 
concomitent cu 300 de oraşe din spaţiul UE. 

Anterior, la 1 decembrie 2012, prin aprobarea 
hotărârii CSŞDT al AŞM, comunitatea ştiinţifi că a 
Republicii Moldova a aderat la Carta Europeană 
a Cercetătorului şi Codul de Conduită pentru 
Recrutarea Cercetătorului, care prevăd un set de 
principii şi condiţii generale ce specifi că responsa-
bilităţile şi drepturile atât ale cercetătorilor, cât şi 
ale angajatorilor. Implementarea principiilor Cartei 
şi Codului a fost iniţiată în câteva universităţi şi in-
stituţii de cercetare.

În contextul valorifi cării active a oportunităţi-
lor de cercetare şi dezvoltare de către comunitatea 
ştiinţifi că naţională, materializate prin intermediul 
proiectelor europene, necesitatea implementării şi 
gestionării efi ciente a acestora a devenit una impera-
tivă, fi ind unul din factorii primordiali în asigurarea 
viabilităţii rezultatelor obţinute, ca urmare a colabo-
rării cu elita ştiinţifi că pan-europeană.  În acest sens, 
a fost organizat Atelierul de lucru „Managementul 
proiectelor Europene – Programul Cadru 7”, prin 
intermediul instrumentului TAIEX al Comisiei Eu-
ropene. Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 7-8 
noiembrie 2013 şi a întrunit în jur de 120 de partici-
panţi: experţi europeni în domeniu, coordonatori na-
ţionali ai proiectelor europene în derulare, asistenţi 
de proiect, responsabili fi nanciari etc. Drept urma-
re, au fost promovate cele mai bune practici privind 
gestionarea proiectelor de cercetare, prin ilustrarea 
în mod detaliat a aspectelor teoretice şi practice.

Diversifi carea şi extinderea cooperării la nivel 
naţional cu organizaţii strategice va contribui la ca-
pitalizarea perspectivelor considerabile de cercetare 
şi inovare disponibile în cadrul Programului „Ori-
zont 2020”. În acest sens, au fost depuse eforturi 
în vederea stabilirii şi valorifi cării parteneriatelor cu 
organizaţii, precum: Agenţia de Stat pentru Prop-
rietatea Intelectuală (AGEPI), Organizaţia pentru 
Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM), Reţeaua 
de Transfer Tehnologic a Moldovei (RTTM).

În afară de aceasta, sunt dezvoltate diferite acti-
vităţi pentru schimb de experienţă cu ţările membre 
ale UE şi cele asociate, printre cele mai efi ciente 
fi ind colaborarea cu experţii Consiliului Estonian 
de Cercetare în cadrul proiectului moldo-estonian 
„Moldova-Research Horizon”, fi nanţat de Minis-
terul Afacerilor Externe al Estoniei. 

Astfel, eforturile AŞM depuse până în pre-
zent pentru obţinerea statutului de ţară asociata la 
programele comunitare ale Uniunii Europene sunt 
considerabile şi trebuie să fi e continuate în comun 
cu Comitetul Naţional pentru asocierea la Progra-
mul Orizont 2020, care include reprezentanţi ai en-
tităţilor din spaţiul public şi privat. 


