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Țările din Balcanii de Vest și Moldova semnează Horizon 
2020 

Cinci țări din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Montenegro și Serbia) și Republica Moldova și-au asigurat astăzi accesul 
deplin la noul program de șapte ani al Uniunii Europene pentru cercetare și inovație, 
Horizon 2020. Cele șase țări au semnat acorduri de asociere la Bruxelles împreună cu 
Robert-Jan Smits, Directorul General pentru Cercetare și Inovație în cadrul Uniunii 
Europene. Cele șase țări au experiență de cooperare cu UE în domeniul cercetării și 
inovației prin intermediul celui de-al Șaptelea program Cadru (FP7), și doresc să o 
dezvolte în continuare în baza programului Horizon 2020.  

Comisarul European pentru Cercetare, Inovație și Știință, Máire Geoghegan-Quinn a spus: 

“Acordurile semnate astăzi sunt binevenite pentru aceste țări, dar și pentru Uniunea 
Europeană. Cooperarea consolidată în domeniul cercetării și inovației va crește numărul 
oportunităților pentru creștere, competitivitate și locuri de muncă în toate aceste economii. 
Asocierea la Horizon 2020 va facilita mobilitatea oamenilor de știință de top, va consolida 
sistemele de cercetare naționale, și va ajuta integrarea acestor țări în Spațiul European al 
Cercetărilor."  
Cercetătorii, oamenii de afaceri și alți parteneri din domeniul cercetării din cele șase țări 
sunt deja încadrați în proiecte și rețele de cercetare din UE. Faptul că toate țările sunt 
asociate în același timp va intensifica și oportunitățile de cooperare regională. Pentru a 
beneficia cât mai mult de programul Horizon 2020, toate cele șase țări trebuie să-și 
folosească experiențele anterioare din FP7 și să consolideze capacitățile de cercetare și 
inovație la nivel național. Deși participarea întreprinderilor mici și mijlocii este încă 
limitată, numărul întreprinderilor mici implicate în cercetare și inovație este în creștere, 
ceea ce reprezintă un alt pas înainte spre o participare de succes în cadrul programului 
Horizon 2020, luând în considerare faptul că programul se concentrează pe întregul lanț al 
procesului inovativ, din laborator până pe piață.  

Acordurile de asociere, care vor fi aplicate retroactiv din 1 ianuarie 2014, vor permite 
tuturor organizațiilor din domeniul cercetare și inovație din cele cinci țări din Balcanii de 
Vest și din Moldova să beneficieze de oportunitățile de finanțare oferite de programul 
Horizon 2020 chiar de la început. Horizon 2020 este implementat între anii 2014-2020. 
Odată cu semnăturile de astăzi, cele 10 țări sunt acum asociate la programul Horizon 
2020. 
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Context 
 
Acordurile au fost semnate de către următorii reprezentanți din cele șase țări: 

 

Albania: Lindita NIKOLLA, Ministrul Educației, Culturii și Sporturilor 

Bosnia și Herțegovina: Excelența Sa Igor DAVIDOVIC, Ambasadorul și Șeful Misiunii 
Bosnia și Herțegovina pe lângă UE 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: Dl Abdilaqim ADEMI, Ministrul Educației și 
Științei 

Montenegro: Prof.  Sanja VLAHOVIC, Ministrul Științei 

Serbia: Dr Srdjan VERBIC, Ministrul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice 

Moldova: Gheorghe DUCA, Președintele Academiei de Științe a Moldovei 

 

În cadrul celui de-al șaptelea program cadru pentru cercetare, FP7, cele șase țări au 
participat după cum urmează:  

 
 Numărul proiectelor 

participante 
Suportul financiar din 
partea UE (în milioane 
euro) 

Albania 35 2.4 

Bosnia și Herțegovina 45 3.1 

Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei  

105 11.5 

Montenegro 52 4.2 

Serbia 307 53.9 

Moldova 55 3.9 

 
 
Informații Suplimentare: 
Horizon 2020  
Participant Portal 
 

 

Contacte : 
Michael Jennings  (+32 2 296 33 88) 
Monika Wcislo  (+32 2 298 65 95) 

Pentru public: Europa în direct la telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
mailto:Michael.Jennings@ec.europa.eu
mailto:Monika.Wcislo@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
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