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A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH 
EUROPEAN UNION

Two years ago, when Moldova launched its 
Initiative for Excellence in Knowledge, an action 
plan for association to the Seventh Framework 
Programme, we have set a very ambitious goal- 
to become a full member of European scientifi c 
community. European Commission and, in particular, 
the General Directorate  for Research and Innovation, 
proved to be reliable partners who have provided 
invaluable support throughout the process. On the 
other hand, a full national consensus has allowed 
us to insist on the idea of Moldova’s association to 
FP7 and strengthen our national research capacity. 
Association to the FP7 is extremely important for 
Moldova in general.

– Stimată Márie Geoghean-Quinn,
Distinsă audienţă,
Doamnelor şi domnilor!
Este o mare plăcere şi o onoare pentru mine să 

fi u prezent la un eveniment care va deveni istoric 
pentru ţara mea. 

Acum doi ani, când am lansat Iniţiativa Mol-
dovei pentru Excelenţă în Cunoaştere, un plan de 
acţiune menit să pregătească asocierea la cel de-al 
Şaptelea Program Cadru, ne-am stabilit un obiectiv 
extrem de ambiţios – de a deveni membru cu drep-
turi depline al comunităţii ştiinţifi ce europene.

Trebuie să menţionez din start: Comisia Euro-
peană şi, în particular, Directoratul General pentru 
Cercetare şi Inovare, s-au dovedit a fi  parteneri de 
încredere care ne-au acordat un sprijin de nepreţuit 
pe parcursul întregului proces.

Pe de altă parte, un consens deplin la nivel 
naţional ne-a permis să insistăm pe ideea asocierii 
Republicii Moldova la PC7 şi să consolidăm capa-
cităţile noastre naţionale de cercetare.

Bazându-ne pe cele mai bune practici europene 
şi ţinând cont de particularităţile naţionale, ne-am 
asumat acţiuni care urmăresc dezvoltarea unei reţe-
le adecvate a Punctelor Naţionale de Contact pentru 
a consolida capacităţile de cercetare şi infrastruc-
tura, a spori vizibilitatea grupurilor noastre de cer-
cetare la nivel european, a stimula parteneriatul cu 

IMM-urile, a pune în aplicare indicatorii europeni 
de ştiinţă, a încuraja tinerii cercetători şi a implica 
diaspora ştiinţifi că în activităţi de cercetare şi dez-
voltare a ţării sale de origine.

Pe parcursul acestor doi ani, am implementat 
programe bilaterale cu România, Germania, Fede-
raţia Rusă, Ucraina, Belarus, Italia, Franţa, toate 
ele urmărind crearea de consorţii PC7. Două dintre 
acestea – consorţiile europene INCO-NET şi EECA 
BS-ERA.NET, constituite în cadrul proiectelor 
PC7, coagulează sinergia dintre politicile naţiona-
le de cercetare şi obiectivele Spaţiului European de 
Cercetare. 

Mai recent, am lansat un exerciţiu naţional de 
foresight, în vederea elaborării unei viziuni integra-
te de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova 
până în anul 2020.

În acest sens, procesul de proiectare a noului 
Cadru comun strategic european Orizont 2020, s-a 
dovedit a fi  extrem de util pentru noi.   

Credem că eforturile asumate şi progresele pe 
care le-am înregistrat sunt defi nitorii şi dovedesc ho-
tărârea şi angajamentul nostru de a susţine progresul 
din domeniul cercetării şi dezvoltării în Republica 
Moldova, pentru a reduce decalajul dintre domeniul 
respectiv şi sectorul real al economiei.

Totuşi, într-o lume globalizată şi mereu în 
schimbare, un atare obiectiv nu se poate realiza prin 
eforturi izolate, ci dimpotrivă – doar prin unifi carea 
resurselor şi capitalului uman. În acest sens, aso-
cierea la PC7 pentru noi înseamnă un parteneriat 
strategic cu Uniunea Europeană în ansamblu şi cu 
fi ecare membru în parte, ceea ce este crucial pentru 
realizarea efi cientă şi oportună a obiectivelor pro-
puse.

Astăzi, ne reafi rmăm angajamentul nostru de a 
susţine în continuare excelenţa ştiinţifi că şi de a pro-
mova competenţe puternice în cercetare, de a impli-
ca mai incisiv sectorul de afaceri, precum şi tânăra 
generaţie, în activităţile de cercetare pe termen lung 
pentru a sprijini dezvoltarea economică a ţării şi a 
construi o societate bazată pe cunoaştere competi-
tivă, capabilă să ofere soluţii problemelor europene 
şi mondiale.

Pentru noi, statutul de ţară asociată la PC7 des-
chide noi perspective şi oportunităţi, precum şi noi 
provocări. Acum va trebui să lucrăm şi mai mult 
pentru a amplifi ca participarea noastră la programe-
le PC7, oportunitate ce decurge din noul statut. 

Sunt mândru să constat angajarea noastră în pro-
cesul menţionat prin intermediul unei reţele active, 
foarte profesioniste, a Punctelor de Informare, care 
vor deveni, din 1 ianuarie 2012, Puncte Naţionale 
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de Contact, formate din oameni de ştiinţă, tineri şi 
manageri de succes, vizibile la nivel de comunitate 
şi integrate deja în reţelele europene ale PNC.

Pe de altă parte, statutul de ţară asociată în-
seamnă mai multe oportunităţi pentru participarea 
la PC7: acces la un potenţial enorm de cunoştinţe 
şi la infrastructura ştiinţifi că europeană de cerceta-
re, o politică de convergenţă mai mare cu Spaţiul 
European de Cercetare, multiple posibilităţi pentru 
oamenii noştri de ştiinţă, pentru tinerii inovatori şi 
pentru IMM-uri.

Evenimentul de astăzi este extrem de impor-
tant, de asemenea, pentru parcursul european al ţării 
mele. Discuţiile actuale dintre Comisia Europeană şi 
Republica Moldova privind regimul de vize gratuite 
în zona de comerţ liber sunt dinamice şi progresi-
ve. Participarea la Spaţiul European de Cercetare 
va permite oamenilor de ştiinţă din Moldova, prin 
atragerea celor mai avansate cunoştinţe europene, 
să contribuie la crearea bunăstării la nivel naţional. 
Avem încă o dată dovada faptului că ştiinţa nu cu-
noaşte frontiere.

Doamnelor şi domnilor!
Nu există nicio îndoială că ştiinţa şi inovarea 

sunt premise indispensabile ale creşterii moderne. 
Criza fi nanciară acută demonstrează că avem nevo-
ie de soluţii inovatoare, şi anume transformarea pro-
blemelor în oportunităţi. Republica Moldova şi UE 
se confruntă cu aceleaşi provocări sociale majore, 
printre care sănătatea publică, îmbătrânirea socie-
tăţii, problema alimentară, securitatea energetică şi 
schimbările climatice.              

Astăzi, prin semnarea Memorandumului de în-
ţelegere cu privire la asocierea Republicii Moldova 
la PC7, am creat platforma adecvată pentru aderarea 
oamenilor noştri de ştiinţă şi inovatorilor la o reală 
societate a cunoaşterii, cea europeană, din care face 
parte şi Republica Moldova.

Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie!  
 

Alocuţiune la semnarea Memorandumului 
de Înţelegere cu privire la Asocierea 

Republicii Moldova la PC7. 
Bruxelles, 11 octombrie 2011
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