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ACADEMIC DIASPORA “NOBEL FORUM”
“Nobel forum” is the representative member delegate of Sweden in Diaspora Network, a communication
platform under the auspices of the Academy of Sciences of Moldova providing multilateral academic
support to Moldovan Diaspora. Nobel Forum has
been established on 12 October 2010 during the IVth
Moldovan Diaspora Congress. In essence, members
of the Academic Diaspora who aspire to be involved
and directly contribute to the development of science, innovation, knowledge transfer for the benefit of
the economy and society in the country of origin are
welcome at the Nobel Forum. The criterion for membership is completion of a program of higher education in Scandinavia. Through collaboration with the
Academy of Sciences of Moldova, Nobel Forum promotes scientific projects and joint initiatives taking
advantage of education and knowledge obtained outside the homeland.

Motto:
Forta quattro – cercetare,
inovare, competenţă, motivare
Prezentare:
Diaspora Academică ,,Nobel Forum” reprezintă
Regatul Suediei în Diaspora Network [1] – platforma de comunicare sub auspiciul Academiei de Ştiinţe a Moldovei menită să ofere suport multilateral
diasporei academice a Republicii Moldova.
Nobel Forum a fost constituit la 12 Octombrie
2010 în cadrul Congresului al IV-lea al Diasporei
Moldoveneşti [2]. În esenţă, membrii Diasporei
Academice care doresc să se implice şi să contribuie la dezvoltarea ştiinţei, inovării, transferului de
cunoştinţe spre beneficiul economiei şi societăţii
din tara lor de origine sunt bineveniţi la ,,Nobel Forum”. Criteriul de membru este absolvirea unui program de studii superioare în Scandinavia. Prin colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, ,,Nobel
Forum”participă cu proiecte şi iniţiative comune de
valorificare şi diseminare a cunoştinţelor obţinute
peste hotarele Patriei.

Mesaj:
Diaspora Academică ,,Nobel Forum” a răspuns
receptiv la apelul Direcţiei Integrare Europeană şi
Cooperare Internaţională (DIECI) a Academiei de
Ştiinţe Moldovei, care a lansat iniţiativa ,,Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova”. Iniţiativa are drept scop primordial
crearea unei platforme de interacţiune între diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova şi comunitatea
ştiinţifica din Moldova prin instituirea etapizată a
Reţelei Diasporei Ştiinţifice a Republicii Moldova
(RDSRM) [3]. În acest context, mesajul Diasporei
Academice ,,Nobel Forum” către societate este:
Valorile Moldovei sunt oamenii săi.
Cercetarea şi optimizarea nu cunosc limite.
Tindem spre perfecţiune şi vom reuşi.
Divergenţa ideilor contribuie la convergenţa
soluţiilor.
Obiective:
Principalele obiective ale Diasporei Academice
,,Nobel Forum” constau în diversificarea comunicării şi colaborării, diseminării cunoştinţelor şi experienţei între cercetătorii din Republica Moldova şi cei
din afara Patriei; participarea activa la iniţiativele şi
mecanismele de sprijinire a savanţilor aflaţi în Scandinavia în dorinţa lor de a se antrena în procesul de
inovare din Moldova; sprijinirea instituţiilor de cercetare din Republica Moldova în vederea implicării
lor în proiecte moldo-suedeze şi multinaţionale.
În prezent, eforturile Academiei de Ştiinţe a
Moldovei [4] şi ale Diasporei Academice ,,Nobel
Forum” sunt concentrate pe două aspecte principale:
1. Repatrierea temporară a savanţilor originari
din Republica Moldova prin intermediul vizitelor
de lucru de scurtă durată în cadrul instituţiilor din
sfera de cercetare şi inovare din ţara de origine [4].
2. Reîntoarcerea şi reintegrarea cercetătorilor
originari din Republica Moldova prin intermediul
unor astfel de Programe ca: Marie Curie al PC7 intitulat Burse de Integrare (CIG): [1, 8], TEMPUS şi
alte iniţiative ştiinţifice şi de cercetare ale Uniunii
Europene care sunt îndreptate spre facilitarea integrării Republicii Moldova în spaţiul european.
Atenţionăm în acest sens asupra existenţei platformei electronice Diaspora Network [1], destinată
tuturor cercetătorilor şi persoanelor înalt calificate
originare din Republica Moldova care îşi desfăşoară
activitatea profesională în ţară sau peste hotare şi
care doresc să creeze împreună un spaţiu deschis al
cunoaşterii, comunicării şi cooperării. În parteneriat
cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Vă recoman-
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Akademos
dam să utilizaţi acest spaţiu electronic al cooperării
pentru a prezenta idei inovatoare şi crea parteneriate
de succes, precum şi consorţii academice de performanţă şi aplicaţii comune la finanţări UE.
Diaspora Academica ,,Nobel Forum”, la unison
cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, îşi propune:
- să identifice parteneri academici în vederea
dezvoltării proiectelor de cercetare şi inovaţionale
comune;
- să popularizeze în Patrie şi peste hotarele
ei, propriile realizări ştiinţifice şi profesionale;
- să-şi expună poziţia competentă referitor la
ultimele evoluţii din domeniul de cercetare şi inovare care au loc în Republica Moldova, în tara gazda şi
în plan academic internaţional;
- să participe la expertizarea, dezbaterea şi
avizarea documentelor strategice privind dezvoltarea sectorului de cercetare-inovare în Republica
Moldova;
- să disemineze informaţii utile pentru comunitatea cercetătorilor şi a persoanelor antrenate în
sectoare ce implică tehnologii avansate, netradiţionale, hi-tech, alternative şi de generaţie nouă;
- să identifice surse de finanţare pentru a facilita transferul de cunoştinţe prin schimb direct de
experienţă (călătorii bilaterale, producerea materialelor didactice comune, burse pentru studenţii cei
mai promiţători şi ajutor material pentru instituţiile
de învăţământ în procurarea utilajelor de laborator,
computerizarea cercetării şi alte necesităţi);
- să contribuie la promovarea practicilor europene avansate în domeniile strategic importante
pentru Republica Moldova;
- să identifice şi stabilească o strategie eficientă de comunicare şi colaborare între mediile academice.
Activităţi:
Diaspora Academică ,,Nobel Forum” este activă, inclusiv membrii săi predecesori afilierii au fost
laborioşi prin următoarele acţiuni:
1998 - 1999 – Nominalizarea prin concurs la
bursele Swedish Institute pentru studii postuniversitare în Suedia.
1998 - 1999 – Nominalizarea prin concurs la
bursele de merit Soros Foundation Moldova.
2003 - 2011 – Programul de cercetare în consorţiul Moldova-Suedia: ,,Lyme disease incidence
status with subsequent isolation of Borrelia genospecies from Ixodes ticks mapping the territory of
Moldova during 2003 – 2011”.
2004 - 2008 – Participarea activă la nivel de management şi implementare în patru proiecte TEMPUS, dintre care cel mai valoros a rezultat în crearea
unui program de Masterat la Universitatea Tehnică
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a Moldovei, cu participarea mai multor instituţii
academice din Republica Moldova şi Europa. Programul pregăteşte masteranzi de nivel european în
domeniul mediului şi tehnologiilor curate.
12 octombrie 2010 – Constituirea Diasporei
Academice ,,Nobel Forum”, Congresul IV al Diasporei Moldoveneşti [2].
Octombrie 2010 – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a
Moldovei (AŞM) susţine prin concurs cercetătorii,
membri ai Diasporei ştiinţifice din Moldova, care
doresc să revină în patrie pentru o vizită de scurtă
durată de 7-11 zile cu scopul de a realiza unele activităţi de cercetare şi de a-şi împărtăşi experienţa
la una din universităţile academice sau instituţiile
de cercetare-dezvoltare din Moldova [4]. În baza
unui acord, Universitatea Academiei de Ştiinţe [5]
angajează prin cumul extern un profesor universitar
asociat în genetica moleculară, titular la Karolinska
Institutet, Stockholm.
Sfârşitul 2010 – Acord de asociere prin sponsorizare cu Polar Logistics AB, Arlanda, Suedia.
12 aprilie 2011 – Participare la seminarul moldo-suedez ,,Oportunităţi de afaceri în Moldova”, organizat de Camera Suedeză de Comerţ.
Pe parcursul 2011 – Forumul Academic participă împreună cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,
în parteneriat cu Institutul Federal de Tehnologii din
Lausanne (EPFL), Elveţia şi cu suportul programului SCOPES al Fundaţiei Naţionale Elveţiene pentru
Ştiinţă (SNSF) la colectarea datelor despre cercetătorii scandinavi originari din Republica Moldova,
finalizat prin lansarea, în noiembrie 2011, a platformei electronice Diaspora Network [1]. Diaspora
Academica participă prin modulul Expert On-Line
la expertizarea şi recomandarea prin recenzie a temelor de doctorat pentru anul 2012.
23-26 august 2011 – Reprezentanţi ai Diasporei
Moldoveneşti din 21 de ţări s-au întâlnit la Chişinău
în cadrul Conferinţei Internaţionale „Cultura toleranţei, valorile comune, dialogul intercultural: 20 de
ani de realizări”, organizată de Biroul pentru Relaţii
Interetnice în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova [6]. Diaspora Academica a mediatizat în cadrul
acestei conferinţe deschiderea sa spre colaborare cu
Asociaţia Moldovenilor din Ţările Nordice şi Asociaţiile Diasporelor din Regiunea Marii Baltice.
13 septembrie 2011 – În cadrul vizitei sale la
Stockholm, Premierul moldovean Vlad Filat şi ministrul pentru Comerţ al Suediei, Ewa Bjorling au
inaugurat masa rotundă a oamenilor de afaceri din
Suedia şi Moldova, la care au participat activ mem-
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brii Diasporei Academice în două sesiuni specializate: HEALTHCARE şi TRANSPORT [7].
10 noiembrie 2011 – Hotărâre de Guvern nr.
834, publicată la 18.11.2011 în Monitorul Oficial
nr. 197-202, art. nr: 915, ,,COMPONENŢA NOMINALĂ a Consiliului coordonator al persoanelor
originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti”, cu amendamente la afilierea Dr. Victor
Croitoru exclusiv la Diaspora Academică.
Decembrie 2011 – Iniţiativa ,,Un cadou pentru
un copil” este în stadiu de desfăşurare [9].
4 ianuarie 2012 – Este acceptată invitaţia de
participare la sărbătoarea ,,Mărţisor”, organizată de
Asociaţia de prietenie moldo-libaneză.
1 februarie 2012 – Participarea activă la elaborarea propunerii pentru un nou proiect TEMPUS în
domeniul studiilor la distanţă.
6 martie 2012 – Participarea la Programul Marie Curie al PC7 intitulat Burse de Integrare (CIG)
[8].
Pe parcursul 2012 – Aviz pozitiv de participare activă în Consiliul Coordonator al persoanelor
originare din Republica Moldova – Diasporei Moldoveneşti (CCD).
Septembrie-octombrie 2012 – Aviz pozitiv de
participare la Congresul V al Diasporei Moldoveneşti.
2010 - prezent – Colaborare fructuoasă cu Biroul Relaţii Interetnice al Guvernului Republicii
Moldova [10].
2005 - prezent – Prezenţa cu sugestii constructive şi opinii transparente vizavi de activitatea şi
performanţa Diasporei în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Stockholm [11].
Articole ştiinţifice în presa academică a Republicii Moldova:
1. V. Croitoru, (2010). ,,Viziune actuală asupra factorilor de iniţiere a translaţiei la procariote”.
/ ,,Current view on translation initiation factors in
prokaryotes”.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, Ediţie specială. Invitat ca recenzent la
Congresul al IX-lea al Geneticienilor şi Amelioratorilor, 2(311):33-40/
2. V. Croitoru, V. Rudic. (2011). ,,Biosinteza enzimelor lipolitice de către Pseudomonas CNM-PSB,
microflora-satelit a Dunaliella salina. / ,,Biosynthesis of lipolytic enzymes by Pseudomonas CNMPSB, satellite microflora of Dunaliella salina”.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă ,,Ştiinţă şi Inovare” Akademos, 3(22):89-92.
Prin această publicaţie, exprimăm speranţa unei
colaborări fructuoase privind conştientizarea valorilor naţionale în aspiraţia perpetuă spre perfecţiune.
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