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MEMORANDUM
privind cooperarea tehnico-ştiinţifi că

 dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română 
în cadrul Programului Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare 

Orizont 2020
Articolul 1. Scopul

Scopul prezentului Memorandum rezidă în consolidarea capacităților comune pentru cercetare 
- dezvoltare şi inovare, precum și în planul identifi cării experienței și perspectivelor de participare ale 
Academiilor din România şi Republica Moldova în programele comunitare ale Uniunii Europene. 

 Republica Moldova a obţinut statutul de ţară asociată la Programul Orizont 2020, începând cu 
1 ianuarie 2014, devenind astfel primul stat din vecinătatea estică a UE care deţine acest statut. România a 
susţinut plenar procesul de pregătire a asocierii, dar şi valorifi carea efi cientă a statutului de ţară asociată la 
Programul Cadru7 al UE pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică. 

Astfel, sunt stabilite următoarele obiective:

Articolul 2. Formele de cooperare şi implementare 
1. În cadrul Memorandumului de cooperare vor fi  anunţate şi identifi cate apeluri de competiţii pentru 

proiecte comune de cercetare fundamentală care pot include simpozioane, conferinţe, precum şi alte 
activităţi de cooperare, convenite de comun acord pe parcurs;

2. Cunoaşterea și transmiterea experienţei ştiinţifi ce şi culturale româneşti, pentru facilitarea integrării 
Republicii Moldova în spaţiul european de cercetare;

3. Elaborarea unei foi de parcurs pentru crearea cadrului instituţional adecvat în vederea participării 
echipelor moldo-române în  Programul Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare Orizont 2020;

4. Cooperarea în organizarea școlilor doctorale și pregătirea cadrelor;
5. Organizarea simpozionului consacrat aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Stere;
6. Editarea și lansarea monografi ei Nicolae Donici;
7. Detaliile şi Programul de cooperare, inclusiv a școlilor doctorale, se vor stabili de comun acord de 

către Părţi. 

Articolul 3. Asigurarea fi nanţării
Fiecare Parte va acoperi cheltuielile pentru cercetătorii participanţi din propria ţară. 
 

Articolul 4. Respectarea legislaţiei
Cercetătorii care vor participa la proiecte comune de cercetare se vor conforma prevederilor legislaţiei 

în vigoare existente în fi ecare ţară.  

Articolul 7. Valabilitatea, modifi carea, rezilierea
1. Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil pentru o perioadă de patru 

ani. Oricare dintre Părţi poate notifi ca celeilalte intenţia sa de a rezilia, caz în care orice program afl at în 
derulare va fi  dus pînă la sfîrşit. Notifi carea de denunţare a Memorandumului se face cu şase luni înainte. 
Memorandumul poate fi  prelungit pentru aceeaşi perioadă de valabilitate, patru ani, în lipsa unei notifi cări 
de reziliere din partea oricăreia dintre Părţi. 

2. Prezentul Memorandum a fost întocmit în limba română, în două exemplare, ambele având aceeași 
valoare. 

Prezentul Memorandum a fost semnat la 28 noiembrie 2014. 

Pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei   
Academician Gheorghe DUCA,
Preşedinte 

Pentru Academia Română
Academician Ionel Valentin Vlad,
Preşedinte 

                    


