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REUNIUNEA ISTORICĂ 
A  ACADEMIILOR

  

La 28 noiembrie 2014, la Bucureşti, a avut loc, 
pentru prima dată, o şedinţă comună a Biroului Aca-
demiei Române şi a conducerii Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei.

Părţile au convenit să coopereze în domeniul 
cercetărilor fundamentale, în vederea instituirii șco-
lilor doctorale și pregătirii cadrelor, să elaboreze o 
foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituțional 
propice participării în Programul Orizont 2020. 

Semnarea documentului s-a desfăşurat într-o am-
bianță festivă care a premers sesiunii solemne, dedi-
cate Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. În cadrul ei 
preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a ţinut un 
discurs despre Marea Unire din 1918 şi consecinţele 
ei pentru dezvoltarea ştiinţei şi culturii în Basarabia.

De menționat că Academia de Ştiinţe de la Chi-
şinău a semnat cu Academia Română primul acord 
în 1990, atunci când încă nu era declarată indepen-
denţa Republicii Moldova. În acord era stipulată co-
operarea în domeniul diferitelor cercetări ştiinţifi ce 
atât fundamentale, cât şi aplicative. 

În anul 2005, a fost încheiat cel de-al doilea 
acord, care prevedea schimbul echivalent de cerce-
tători. Datorită acestui fapt, peste 800 de cercetători 
au avut posibilitatea de a participa la diverse mani-
festări ştiinţifi ce din Moldova și din România. Tot în 
baza schimbului echivalent se participă în comun la 
proiecte europene. 

Memorandumul, semnat la 28 noiembrie 2014, 
prevede de asemenea participarea oamenilor de 

ştiinţă din cele două state la programe şi fonduri 
europene şi internaționale. Potrivit documentului, 
cercetătorii din Republica Moldova vor avea acces 
la unele rezultate ale cercetătorilor din România 
în domeniul științelor umanistice, precum și de 
dreptul de a le folosi în cercetările lor sau în prac-
tică. La fel, urmează să fi e organizate simpozioa-
ne, conferinţe, congrese regionale şi internaţionale 
comune. 

Există deja şi o experienţă pozitivă de colaborare 
mutuală. În zilele de 14-16 mai 2012, la Chişinău şi 
Iaşi, sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a 
Academiei Române, a avut loc Conferinţa ştiinţifi că 
internaţională „Basarabia – 1812. Problemă naţiona-
lă, implicaţii internaţionale”, consacrată împlinirii a 
200 de ani de la semnarea Pactului de la Bucureşti 
din 1812, dintre Imperiul Rus şi Poarta Otoma-
nă. Materialele conferinței au fost înglobate într-o 
lucrare fundamentală de mare valoare științifi că. Iar 
în februarie 2014, Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei Naţiona-
le din România şi Academia Română, a organizat 
Forumul Moldo-Român „Promovarea participării 
comune la programele europene în domeniul ştiin-
ţei şi educaţiei”, eveniment de rezonanţă, la care au 
participat prim-miniştrii, membri ai guvernelor și 
reprezentanţi ai legislativelor ambelor ţări, rectori 
ai instituţiilor de învăţământ superior din Romînia 
și Moldova, manifestarea urmărind consolidarea ca-
pacităților comune de accesare a fondurilor europene 
din domeniul cercetării.
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