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UN AN DE LA ASOCIEREA  
LA PROGRAMUL 

CADRU 7: 
DE LA APRECIERI 

LA OPORTUNITĂŢI

Acad. Gheorghe DUCA
Drd. Sergiu PORCESCU

ONE YEAR AFTER THE ASSOCIATION TO 
FP7: FROM APPRECIATIONS TO OPPORTU-
NITIES 

Republic of Moldova is the fi rst EaP country that 
is associated to FP7, this program being the fi rst EU 
program at which Moldova has the status of an asso-
ciated country. Even if it is early to make a general 
evaluation of using all the opportunities offered by 
this status, nowadays we can say with certainty that 
the association to FP7 contributed to the advance-
ment of the Moldovan scientifi c community within 
the European Research Area.

În data de 11 octombrie 2011, a fost semnat Me-
morandumul de Înţelegere privind asocierea Mol-
dovei la Programul Cadru 7 al UE pentru cercetare 
(PC7). Ca rezultat, începând cu 1 ianuarie 2012, 
Republica Moldova a devenit în mod ofi cial ţară 
asociată la PC7, alături de Albania, Bosnia şi Herţe-
govina, Croaţia, Insulele Feroe, FRIM, Islanda, Is-
rael, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, 
Elveţia şi Turcia. 

Asocierea, implicit, este cea mai efi cientă formă 
de cooperare internaţională în domeniul cercetării 
şi inovării dintre UE şi statele non membre ale UE, 
dându-le posibilitatea savanţilor, instituţiilor de cer-
cetare, universităţilor  şi întreprinderilor din Mol-
dova să colaboreze cu parteneri din statele membre 
ale UE şi ţările asociate la PC7 în domenii cheie de 
cercetare, consolidându-şi astfel propriul potenţial  
şi excelenţa ştiinţifi că. În termenii practici ai parti-
cipării, aceştia pot concura pe poziţie de parteneri 
egali cu colegii lor din statele membre ale UE în 
vederea obţinerii fi nanţării pentru activităţile de cer-
cetare. Astfel, grupurile de cercetare din Republica 
Moldova au devenit mai vizibile la nivel european, 
iar poziţia lor în cadrul consorţiilor europene de cer-
cetare – mai importantă. E de menţionat că pentru 
moment echipele de cercetare din ţara noastră im-
plementează proiecte europene în domeniul nano-
tehnologiilor, medicinii, tehnologiilor informaţiona-

le, ştiinţelor socio-umaniste, energiei şi mediului.
Un stat asociat la PC7 dispune de dreptul de 

a iniţia proiecte de cercetare şi de a crea consorţii 
europene, participă în toate ofertele de fi nanţare, 
deleagă reprezentanţi în Comitetele de Program şi 
grupurile de lucru ale PC7 şi ale Spaţiului Euro-
pean de Cercetare (Republica Moldova participă în 
formate precum Forul Strategic al UE pentru Co-
operare Internaţională, Grupul la nivel înalt pen-
tru programare comună, consiliul de administraţie 
al Centrului Comun de Cercetare), benefi ciază de 
suportul Comisiei în consolidarea reţelei de Puncte 
Naţionale de Contact PC7, participă în iniţiativele 
de cercetare ce cad sub incidenţa articolelor 169 şi 
171 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europe-
ne (cum ar fi  Programul „Eurostar” sau Iniţiativele 
Tehnologice Comune care promovează parteneria-
tele publice-private) dispunând de aceleaşi drepturi 
şi obligaţii în materie de proprietate intelectuală ca 
şi statele membre participante etc. Totodată, acest 
statut presupune achitarea unei contribuţii fi nan-
ciare la bugetul general al PC7. Asocierea la PC7 
reprezintă un mecanism practic de integrare în spa-
ţiul de cercetare european.

Asocierea la PC7 nu a fost doar o acţiune de 
o manieră eminamente externă, acest proces a pre-
supus evaluarea capacităţilor interne de participare 
la programele europene, dar şi ajustarea treptată a 
procedurilor interne de gestionare a sferei de cerce-
tare la practicile internaţionale în domeniu. La înce-
putul anului 2012, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM a adoptat Planul 
de acţiuni Moldova spre Orizont 2020, care conţine 
o viziune pe termen mediu de dezvoltare a relaţi-
ilor moldo-comunitare în sfera ştiinţei şi inovării. 
Ulterior, în vederea valorifi cării plenare a oportuni-
tăţilor oferite de noul statut, AŞM a solicitat efec-
tuarea unei evaluări internaţionale a sistemului de 
cercetare-inovare din Republica Moldova, astfel în-
cât să fi e înlăturate constrângerile existente în adre-
sa efi cienţei acestuia. Grupul de experţi, condus de 
către dl Manfred Spiesberger (Centrul pentru Ino-
vaţii Sociale din Austria), a inclus experţi din cadrul 
Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării din 
Germania, Secretariatului General pentru Cercetare 
şi Tehnologie din Grecia, Fondului pentru Inovare 
din Belarus, Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
din Estonia, Ministerului Ştiinţei şi Cercetării din 
Austria. Raportul prezentat ca urmare a misiunii 
s-a axat pe domenii ce vizează sistemul public de 
cercetare şi inovare, fi nanţarea CDI, resurse umane, 
internaţionalizarea şi asocierea la PC7, dimensiunea 
regională, bunele practici şi triunghiul cunoaşterii. 
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În fi ecare caz în parte, experţii au oferit recoman-
dări cu privire la îmbunătăţirea sistemului actual 
de guvernare a ştiinţei şi alinierea la cele mai bune 
practici europene, recomandări care au stat la baza 
procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a 
cercetării-inovării până în 2020. 

Începând cu ianuarie 2012, comunitatea ştiinţi-
fi că din Republica Moldova a fost reprezentată în 
toate confi guraţiile şi comitetele de lucru în cadrul 
PC7: participarea la lucrările acestora a permis im-
plicarea în procesul decizional ce ţine de spaţiul eu-
ropean de cercetare, dar şi posibilitatea promovării 
la nivel european a tematicii naţionale de cercetare. 
De asemenea, implicarea cercetătorilor şi experţilor 
din Republica Moldova în diferite grupuri de lucru 
şi iniţiative europene în domeniul cercetării-inovării 
ne-a permis să luăm parte la elaborarea elementelor 
constitutive ale următorului program comunitar de 
fi nanţare a cercetării-inovării Orizont 2020.

Totuşi, obţinerea statutului de ţară asociată la 
PC7 nu presupune o creştere apriori a ratei de par-
ticipare. Pe lângă consolidarea consecventă a ca-
pacităţilor interne, este importantă instituirea unui 
sistem informaţional şi de consultanţă dinamic şi 
profesionist. Astfel, la 9 iulie curent, concomitent cu 
celelalte state membre ale UE şi asociate la PC7, la 
Chişinău au fost lansate apelurile PC7 pentru 2013. 
Ulterior, în zilele de 10-16 iulie curent a fost orga-
nizată Săptămâna de informare cu genericul „Mol-
dova – membră a Spaţiului European de Cercetare”, 
în cadrul căreia a fost expusă informaţia detaliată cu 
privire la noile apeluri PC7, lansate pentru 2013 co-
munităţii ştiinţifi ce, mediului de afaceri şi societăţii 
civile din Republica Moldova. 

Fiind o ţară relativ nouă în clubul european al 
cercetării, promovarea imaginii echipelor de cer-
cetare din Republica Moldova este deosebit de 
importantă. În această ordine de idei şi în vederea 
promovării potenţialului ştiinţifi c autohton la nivel 
european, dar şi creşterii vizibilităţii rezultatelor 
cercetătorilor noştri, AŞM, în comun cu Misiunea 
Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană şi 
Ofi ciul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie (ROST), 
au organizat, la 21 septembrie, la Bruxelles, eveni-
mentul de prezentare şi promovare „Moldova spre 
Spaţiul European de Cercetare”, la care au participat 
şefi i ofi ciilor pentru ştiinţă şi tehnologie cu sediul 
în Bruxelles, reprezentanţii directoratelor Comisiei 
Europene şi ai corpului diplomatic, ai organizaţiilor 
internaţionale de profi l.

Astfel, pe moment s-a impus necesitatea valo-
rifi cării plenare a oportunităţilor ce rezidă din noul 
statut al ţării noastre, prin crearea cadrului instituţi-

onal necesar pentru consolidarea cooperării în do-
meniul tehnico-ştiinţifi c dintre Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova după 2013. Practica statelor 
membre ale UE, dar şi a celor asociate la PC7 (Elve-
ţia, Israel, Turcia),  au demonstrat necesitatea creării 
unui ofi ciu de legătură în domeniul ştiinţei şi tehno-
logiei, cu sediul la Bruxelles, în vederea promovării 
participării adecvate în programele europene de cer-
cetare-inovare, dar şi sporirii dialogului pe această 
dimensiune cu Directoratele Comisiei Europene.  
Actualmente, în Bruxelles activează în jur de 20 de 
astfel de ofi cii, reunite în reţeaua informală IGLO 
RTD. Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărârea 
sa nr.790 din 22 octombrie 2012, a dispus crearea 
Ofi ciului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Teh-
nologie pe lângă Uniunea Europeană (MOST), care 
oferă asistenţă informaţională şi organizatorică, 
consultanţă şi activităţi de promovare atât instituţi-
ilor din sfera de cercetare-inovare (publice şi priva-
te), cât şi  celor din domeniile conexe. 

Ofi ciul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi 
Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană are drept 
obiective:

- Coordonarea activităţii reprezentanţilor Repu-
blicii Moldova în cadrul Comitetelor de Program 
a PC7, interacţiunea cu structurile de profi l ale Co-
misiei Europene;

- Diseminarea informaţiei despre oportunităţile 
de fi nanţare anunţate de CE în domeniile educaţie- 
cercetare-inovare;

- Oferirea de consultanţă pe subiecte ce ţin de 
depunerea şi administrarea proiectelor europene de 
cercetare;

- Instruirea echipelor din Republica Moldova în 
vederea depunerii propunerilor de proiecte şi asis-
tenţa în vederea creării parteneriatelor europene;

- Promovarea potenţialului ştiinţifi c şi inovaţio-
nal autohton la nivel european şi a imaginii ţării în 
ansamblu ş.a.;

- Atingerea unui nivel de participare a comunită-
ţii ştiinţifi ce din Republica Moldova la programele-
cadru de cercetare comparabil cu media europeană;

- Creşterea gradului de recuperare a contribu-
ţiei Republicii Moldova la bugetul Programului 
Cadru 7 de cercetare.

Instituirea MOST va contribui la dezvolta-
rea cooperării sectoriale moldo-comunitare, fi ind 
un angajament ferm al ţării noastre pentru avan-
sarea integrării în Spaţiul European al Cercetării, 
facilitând accesul la cea de-a cincea libertate euro
peană – libertatea circulaţiei cunoştinţelor.

Privind lucrurile din perspectiva participării 
cercetătorilor noştri în activităţile ce ţin de spaţiul 
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european de cercetare, putem conchide că asocierea 
Republicii Moldova la PC7 constituie o realizare cu 
adânci repercusiuni interne şi externe. Nu ne rămâne 
decât să valorifi căm toate oportunităţile accesibile, 
în spiritul excelenţei şi a benefi ciului reciproc.

Noul program comunitar în domeniul cercetării-
inovării Orizont 2020 îşi propune abordarea prin-
cipalelor preocupări, comune tuturor europenilor: 
sănătatea, schimbările demografi ce şi bunăstarea; 
securitatea alimentară, agricultura durabilă, cerce-
tarea în domeniul marin şi maritim şi bioeconomia; 

sursele de energie sigure, ecologice şi efi ciente; mij-
loacele de transport inteligente, ecologice şi inte-
grate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea 
efi cientă a resurselor şi materiile prime, precum şi 
societăţile sigure, inovatoare şi incluzive. 

Astfel, implicarea noastră în spaţiul european de 
cercetare poate fi  considerată o premisă importan-
tă pentru amplifi carea cooperării tehnico-ştiinţifi ce 
moldo-comunitare, fapt care va avea repercusiuni 
pozitive asupra dezvoltării economiei şi bunăstării 
societăţii.
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