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Cu privire la participarea comunităţii ştiinţifice  

la programele cadru ale Uniunii Europene 

În conformitate cu prevederile Memorandumului de Înţelegere între Comunitatea Europeană 

şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al 

Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (2007-2013), luînd în 

considerare importanţa iniţierii procedurii de asociere la Programul Cadru european de cercetare-

inovare Orizont 2020 (2014-2020) şi necesitatea de a implementa prevederile pentru valorificarea 

condiţiilor impuse în programele de cercetare europene, pregătirea capacităţilor interne ale 

comunităţii ştiinţifice, a sferei de afaceri şi societăţii civile, în vederea participării la viitorul 

program H2020 şi integrarea în Spaţiul European de Cercetare, valorificarea oportunităţilor oferite 

de Comunitatea Europeană, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 

1. Se nominalizează Centrul Proiecte Internaţionale în calitate de instituţie-gazdă: 

1) a punctelor naţionale, informaţionale şi locale de contact; 

2) a reprezentanţilor oficiali ai comunităţii ştiinţifice şi a experţilor naţionali în comitetele 

de program; 

3) a altor structuri, pentru coordonarea şi asigurarea activităţii acestora privind promovarea 

participării entităţilor juridice din Republica Moldova în programele comunitare de cercetare.  

2. Centrul Proiecte Internaţionale va asigura în continuare:  

1) dezvoltarea sistemului naţional de informare, consultanţă şi asistenţă a comunităţii 

ştiinţifice pentru diseminarea oportunităţilor oferite de Uniunea Europeană şi creşterea capacităţilor 

comuntăţii ştiinţifice în depunerea propunerilor de proiecte la Programul H2020;  

2) coordonarea activităţii şi funcţionalitatea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi 

Tehnologie de pe lîngă Uniunea Europeană (MOST).  

3. Se nominalizează Centrul Proiecte Internaţionale în calitate de instituţie responsabilă 

pentru promovarea şi implementarea programului EURAXESS şi a principiilor Cartei Europene şi 

a Codului de Recrutare a Cercetătorilor. 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui acad. Ion Tighineanu, prim-

vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Preşedinte, 

Academician 

          Gheorghe DUCA 

Secretar ştiinţific general, 

Membru corespondent      Ion GUCEAC 


