
 
                                    

     26 august 2014 
      Chișinău, Republica Moldova 

 
Uniunea Europeană oferă sprijin suplimentar și asistență în domeniul de cercetare și dezvoltare din 

Republica Moldova  
 
 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Academia de Științe a Moldovei au semnat ieri Grant 

Contractul „Suport financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al Uniunii 

Europene Orizont 2020”. În cadrul acestui grant, Uniunea Europeană oferă o asistență echivalentă a 50% 

din suma totală pentru a achita cotizația de participare a Moldovei în cadrul programului Orizont 2020 

(contribuția UE de maxim 924000 Euro corespunde pentru perioada 2014 și 2015).  

 

Această asistență va spori resursele puse la dispoziție de comunitatea de cercetare din R. Moldova pentru 

paticiparea lor activă în cadrul programului UE de Cercetare şi Inovare Orizont 2020, care este cel mai mare 

program al UE în domeniul de Cercetare şi Inovare, cu fonduri de aproape 80 de miliarde de euro 

disponibile pentru o perioadă de 7 ani (2014 - 2020). 

 

În cadrul semnării a grant contractului, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul 

Pirkka Tapiola, a menționat: “Acordul de Asociere este deseori referit ca un cadru pentru reformă și 

modernizare. Acțiunile din contextul Orizont 2020 sunt legate exact de aceste lucruri. Produsele și ideile de 

înaltă calitate, care vor fi atractive pentru ca populația să le achiziționeze sunt esențiale pentru dezvoltarea 

economică a unei țări. Acordul de Asociere dintre UE și R. Moldova reprezintă angajamente comune de 

modernizare a viitorului și programul Orizont 2020 oferă relații care conduc spre oportunități noi și creștere 

bazată pe inovații, aducînd astfel beneficii cetățenilor Republicii Moldova.”  

 

Președintele Academiei de Științe, domnul Gheorghe Duca, a menționat că Republica Moldova a venit cu 

305 propuneri și 58 din ele au fost acceptate cu un buget total de peste 4.15 milioane euro. "Sperăm că acest 

program va motiva şi guvernarea să acorde mai multe finanţe pentru cercetare şi inovare”. 

 

 

 

Comunicat de presă



 

 

 

Orizont 2020 este instrumentul financiar care implementează Uniunea de Inovare, o iniţiativă emblematică a 

Europei 2020 care vizează asigurarea competitivității globale a Europei. Orizon 2020 va aduce mai multe 

inovații, descoperiri şi premiere mondiale, prin preluarea marilor idei din laborator și concretizarea lor pe 

piaţă. 

 

Mai multe informații:  

 

Republica Moldova a fost prima ţară din zona de vecinătate europeană care a devenit membru al 

predecesorului Orizont 2020, Programul-cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare. În general, participarea 

Moldovei la PC7 a dus la o contribuţie totală a UE de 3.75 milioane euro, în timp ce contribuţia ţării pentru 

asociere în 2012/2013 s-a ridicat la 1.4 milioane euro. Participarea Moldovei la PC7 este considerată 

proporţională cu mărimea şi puterea bazei de cercetare în ţară.  

 

Memorandumul de Înţelegere între Comisia Europeană şi Academia de Ştiinţe din partea Republicii 

Moldova a fost semnat la Bruxelles la data de 1 iulie. Procesul de ratificare s-a încheiat la 8 August 2014. 

 

Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/  
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Comisia Europeană este organul executiv al UE. 
 
"Uniunea Europeană este formată din 28 state membre care au decis să-şi unească 
know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul a 50 de ani, ele au creat o 
zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând diversitatea culturală, 
toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească 
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele în afara frontierelor sale".The European 
Commission is the EU’s executive body.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

