
REPERE ALE COOPERÃRII MOLDO-ROMÂNE
ÎN DOMENIUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII

Forumul moldo-român „Promovarea participãrii comune la programele europene în domeniul
ºtiinþei ºi educaþiei“ a avut loc la Chiºinãu, în perioada 21-22 februarie 2014, evenimentul fiind or-
ganizat de Academia de ªtiinþe ºi Ministerul Educaþiei din Republica Moldova, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Academia Românã. Obiectivul central al forumului s-a construit
în jurul consolidãrii capacitãþilor comune de a accesa fonduri europene în domeniul inovaþiei.

Având în vedere importanþa care se acordã, la nivelul Uniunii Europene, programului pentru
cercetare ºi dezvoltare, reflectatã în cele 80 de miliarde de euro oferite domeniului cercetãrii pânã
la orizontul anului 2020, acest forum a constituit ocazia pentru ca rectori ai universitãþilor ºi direc-
tori ai institutelor de cercetare din ambele þãri sã discute pe marginea celor mai potrivite strategii
pentru a atrage fonduri europene, dat fiind cã cele douã state au ºi o tradiþie de colaborare în do-
meniul ºtiinþei ºi cercetãrii în domenii diverse, între care agricultura ocupã un loc privilegiat, aºa
cum a arãtat preºedintele Academiei de ªtiinþe de la Chiºinãu, Gheorghe Duca.

Alãturi de profesori ºi cercetãtori, la forum au participat ºi responsabili politici, reprezentanþi
legislativi ºi membri ai guvernului. Dintre aceºtia, amintim din partea României pe ministrul Edu-
caþiei Naþionale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învãþãmânt Superior, Cercetare ªtiinþi-
ficã ºi Dezvoltare Tehnologicã, Mihnea Costoiu, precum ºi premierul Victor Ponta; din partea
Moldovei, premierul Iurie Leancã ºi ministrul Educaþiei, Maia Sandu. De asemenea, Comisarul
eu-ropean pentru cercetare, inovare ºi ºtiinþã, Máire Geoghegan-Quinn, a transmis un mesaj video
adresat participanþilor. Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române
a fost reprezentat de directorul sãu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Forumul a pus în relief stadiul prezent ºi oportunitãþile de îmbunãtãþire a cooperãrii moldo-ro-
mâne în domeniu, bunele practici ºi progresele înregistrate, agrearea expertizei româneºti de care
ar putea beneficia Republica Moldova în cadrul procesului de integrare în spaþiul european de cer-
cetare. Aceste aspecte au fost discutate cu referire la importanþa capitalului uman ºi la integrarea
celor douã spaþii — român ºi moldovean — în sfera complexã a societãþii cunoaºterii. În acest
sens, în alocuþiunea sa, premierul român a subliniat obligaþia factorului politic de a crea, în con-
diþiile competiþiei globale din domeniul cercetãrii ºi educaþiei, infrastructura — legislativã, mate-
rialã — pentru ca mediul academic sã se poatã conecta la spaþiul academic global, într-o continuã
ºi accentuatã evoluþie, dar ºi faptul cã mediul academic din Moldova se poate integra, dacã dispune
de mecanismele ºi sprijinul potrivit, în Uniunea Europeanã, înainte ca integrarea þãrii, în sine, sã
aibã loc. În acelaºi spirit, ºi Gheorghe Duca, preºedintele Academiei de ªtiinþe de la Chiºinãu, a
arãtat cã scopul oamenilor de ºtiinþã din Moldova este, în prezent, sã sprijine decidenþii politici în
privinþa paºilor de urmat pentru integrarea în Uniunea Europeanã.

La rândul sãu, vorbind despre domeniul cercetãrii în Republica Moldova, premierul Iurie
Leancã a explicat necesitatea de a se crea Agenþia Naþionalã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþã-
mântul Profesional, dar a menþionat ºi ºcolile ºtiinþifice existente care, chiar dacã mai puþin nu-
meroase decât în alte spaþii academice, pot asigura cercetãri de niºã ºi specializãri ce le fac intere-
sante pentru mediul academic extern.

A fost semnat Programul guvernamental de cooperare ºi asistenþã între Ministerul Educaþiei
Republicii Moldova ºi Ministerul Educaþiei Naþionale din România, document ce constituie cadrul
bilateral pentru acordarea de burse de cãtre partea românã (anual, 2.150 de locuri cu ºi fãrã bursã în
învãþãmântul preuniversitar ºi universitar), pentru stagii de formare pentru cadrele didactice, pentru
mobilitatea studenþeascã, colaborarea directã între instituþiile de învãþãmânt din cele douã þãri º.a.

Dan Dungaciu

V IAÞA ªT I INÞ IF ICÃ / M I SCELLANEA

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XI, 1, pp. 134–135, Bucureºti, 2014.



LANSARE DE CARTE
THE EAST-WEST BLACK SEA – CASPIAN SEA STRATEGIC CORRIDOR

Iulian Chifu, Narciz Bãlãºoiu ºi Radu Arghir au lansat joi seara, 27 februarie 2014, cartea The
East-West Black Sea – Caspian Sea Strategic Corridor, reprezentând o analizã minuþioasã ºi com-
prehensivã de tip SWOT a unui potenþial coridor strategic multidimensional ce ar conecta Asia
Centralã de Europa. Evenimentul, care a avut loc în sala I. G. Duca din Palatul Parlamentului, a
reunit peste 100 de participanþi.

Volumul publicat în limba englezã reprezintã rezultatul unui proiect de cercetare derulat de
Centrul de Prevenire a Conflictelor ºi EarlyWarning timp de un an, înscriindu-se mai mult sub for-
ma unui demers direct, atât cãtre decidenþii din România, cât ºi cãtre statele componente ale cori-
dorului strategic.

Printre participanþii la lansare care au þinut alocuþiuni alãturi de autori îi putem menþiona pe
directorul SIE, Teodor Meleºcanu, preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, secretarul de
stat al MAE Bogdan Aurescu ºi profesorul universitar dr. Cornel Codiþã.

În cadrul prezentãrii sale, prof. Teodor Meleºcanu a explicat importanþa conectãrii statelor din
Asia Centralã cu Uniunea Europeanã ºi NATO prin intermediul Mãrii Negre ºi al Caucazului de
Sud prin utilizarea unei gândiri strategice care ar face trecerea de la jocul de ºah la principiile jocu-
lui chinezesc go, unde ar conta mai mult fiecare piesã în parte ºi nu ierarhia acestora.

Alocuþiunea finalã a aparþinut consilierului prezidenþial ºi coautor al volumului, profesorul Iu-
lian Chifu, care a þinut sã sublinieze rolul potenþial al României ca ºi cap de pod al unui concept
menit sã întãreascã securitatea regionalã ºi sã augmenteze volumul schimburilor comerciale pe di-
recþia est-vest: „Noul Drum al Mãtãsii“.

Cartea poate fi achiziþionatã de pe librãria online a Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii In-
ternaþionale al Academiei Române, la adresa: www.librarie.ispri.ro

Nicolae Þîbrigan
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