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Unul din pilonii decisivi ai tranziţiei la noul tip de
economie îl reprezintă cercetarea ştiinţifică şi
învăţământul. Procesele rapide de globalizare,
inclusiv în sferele învăţământului şi cercetării
ştiinţifice, transpunerea într-un ritm avansat a
rezultatelor cercetării-dezvoltării în aplicaţii
economice, industriale, tehnologice conduc la
revederea politicilor naţionale de cercetare-
dezvoltare şi la configurarea unor politici
comunitare supranaţionale orientate spre
desfăşurarea cercetărilor strategice cu un
important potenţial de inovare, care să asigure o
largă competitivitate.

Datorită acestui fapt, cooperarea ştiinţifică
internaţională şi procesul de aliniere la sistemul
comunitar de cercetare-dezvoltare constituie una
din priorităţile politicilor de cercetare-dezvoltare

din Republica Moldova, cu toate acţiunile şi
măsurile caracteristice:

Ô Formularea principiilor cooperării
internaţionale în domeniul ştiinţei şi inovării;

Ô Crearea unei infrastructuri moderne a
cercetării-dezvoltării, inovării şi transferului
tehnologic;

Ô Crearea instituţiilor de cercetare-dezvoltare
comune;

Ô Extinderea reţelelor naţionale şi includerea lor
în reţelele regionale, europene şi inter-
naţionale;

Ô Participarea în cadrul programelor şi proiec-
telor internaţionale;

COOPERAREA INTERNA|IONAL+ –
FACTOR ESEN|IAL }N {TIIN|A MODERN+

dr. hab. Anatol ROTARU dr. Gheorghe CUCIUREANU,

Consiliul Suprem pentru {tiin\= [i Dezvoltare Tehnologic=

Edificarea unui stat democratic, bazat pe o economie modernă, precum şi integrarea
Republicii Moldova în perspectivă în structurile comunităţii europene necesită o studiere
profundă a evoluţiei economiei europene şi mondiale. Necesitatea elaborării unei paradigme
viabile de dezvoltare durabilă, bazată pe economia inovaţională, pe cunoştinţe şi tehnologii
informaţionale, a devenit un imperativ major pentru toate ţările şi, în mod special, pentru
ţara noastră.
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LE Ô Desfăşurarea cooperării ştiinţifice şi inovative
internaţionale la nivel de stat, nivel public şi la
nivelul întreprinzătorilor şi cercetătorilor, în
conformitate cu normele şi principiile
dreptului internaţional şi ale prevederilor
acordurilor internaţionale;

Ô Crearea organizaţiilor internaţionale în
domeniul cercetării şi inovării etc.

În lume există o multitudine de instrumente de
realizare a cooperării internaţionale în domeniul
ştiinţei şi inovării. În contextul orientării strategice
privind integrarea europeană, pentru Republica
Moldova prezintă interes cadrul european în care
se desfăşoară integrarea ştiinţifică şi posibilităţile
de participare a comunităţii ştiinţifice naţionale la
realizarea respectivului deziderat. În acest sens,
un impact mai mare în atingerea obiectivelor de
integrare ştiinţifică şi tehnologică europeană
comportă următoarele structuri:

PROGRAMUL CADRU 6 AL UNIUNII
EUROPENE (2002-2006)

Programul Cadru 6 (PC6), care determină
strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice a Uniunii
Europene pentru perioada 2002-2006, este un
cumul de acţiuni la nivelul Uniunii Europene care
are drept scop finanţarea şi promovarea cercetării
vizând următoarele obiective:

Ô Formarea spaţiului ştiinţific comun în vederea
creării unor noi locuri de muncă şi sporirii
competitivităţii UE;

Ô Utilizarea mai eficientă a instrumentelor şi
resurselor financiare pentru atragerea
investiţiilor în sfera ştiinţifico-inovaţională;

Ô Facilităţi pentru sporirea mobilităţii
cercetătorilor ştiinţifici, o atenţie mai mare
savanţilor tineri şi femeilor.

PC6 se bazează pe concepţia Spaţiului European
de Cercetare (European Research Area). La
Conferinţa de la Lisabona din martie 2003,
conducerea Uniunii Europene a cerut să fie
utilizate mai eficient disponibilităţile de cercetare
europene prin crearea unei pieţe interne pentru
ştiinţă si tehnologie - “Spaţiul European de

Cercetare”. De fapt, crearea acestui spaţiu vital
pentru ştiinţă şi tehnologie a fost preconizată încă
în ianuarie 2000, activitatea respectivă repre-
zentând în prezent principala politică de cercetare
din Europa.

PC6 are un buget de 17,5 miliarde Euro pentru
perioada 2002-2006. Activităţile PC6 sunt realizate
în concordanţă cu principiile etice, inclusiv cele
reflectate în Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene.

Modulele principale de activitate ale PC6 sunt:

Ô Focalizarea şi integrarea cercetării
europene

ü Priorităţi  tematice

1. Genomurile şi Biotehnologiile pentru
sănătate:

a) genomurile avansate şi aplicarea lor pentru
sănătate;

b) combaterea celor mai grave maladii.

2. Tehnologiile societăţii informaţionale;

3. Nanotehnologiile şi nanoştiinţele, materialele
multifuncţionale, noile procese de producţie
şi mecanismele;

4. Spaţiul şi aeronautica;

5. Securitatea şi calitatea alimentară;

6. Dezvoltarea durabilă, schimbarea globală şi
ecosistemele;

7. Cetăţenii şi Guvernarea într-o societate
bazată pe cunoştinţe.

ü Activităţi specifice acoperind un vast domeniu
al cercetării

Ô Structurarea Spaţiului European de
Cercetare (ERA)

ü Cercetare şi inovare;

ü Resurse umane şi mobilităţi;

ü Infrastructuri de cercetare;

ü Ştiinţă şi societate.
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Europene

ü Coordonarea activităţilor de cercetare;

ü Dezvoltarea politicilor de inovare-cercetare.

Diversele tipuri de proiecte şi acţiuni pentru
implementarea PC6 poartă denumirea de
instrumente. Principalele tipuri de instrumente
sunt:

Ô Reţele de Excelenţă (NoE);

Ô Proiecte Integrate (IP);

Ô Proiecte de Cercetare cu focalizare specifică
(STREP);

Ô Acţiuni de Coordonare (CA);

Ô Acţiuni de Suport Specifice (SSA);

Ô Articolul 169;

Ô Proiecte de Cercetare Specifice pentru ÎMM-uri;

Ô Acţiuni specifice pentru promovarea
infrastructurilor de cercetare;

Ô Acţiuni de suport Marie Curie.

Trăsăturile de bază care disting PC6 de alte
programe de finanţare ale cercetării internaţionale
sau naţionale sunt următoarele:

Ô Dimensiune europeană şi internaţională;

Ô Obiective strategice;

Ô Focalizare şi concentrare pe priorităţi
tematice;

Ô Divizarea costurilor şi cofinanţarea unei părţi
a cercetării de către participanţi;

Ô Procesul de selecţie şi înaintare a propu-
nerilor de proiecte;

Ô Managementul proiectului, cu o mare autono-
mie a consorţiului.

În cadrul PC6 pot participa, conform principiului
eligibilităţii, universităţile, institutele de cercetare,
companiile inovative, ÎMM-urile, grupurile de ÎMM-
uri, administraţiile publice, studenţii, cercetătorii în
faza de formare, în general pentru mobilităţi şi

stagii de pregătire, cercetătorii experimentaţi,
doctorii sau cei cu minimum patru ani de
experienţă, de la caz la caz, orice alte persoane
fizice sau juridice din ţările UE, ţările asociate sau
terţe ţări.

Republica Moldova nu este stat membru la PC6.
Al şaselea program este, însă, mult mai deschis
pentru participarea terţelor părţi decât prece-
dentele. Astfel, pentru finanţarea participării
cercetătorilor din statele CSI la realizarea proiec-
telor Priorităţilor tematice a fost prevăzut un fond
special şi stabilite regulile de participare. Repub-
lica Moldova poate beneficia de finanţarea PC6 în
două moduri:

1. Participând în consorţiile europene care
realizează proiecte în cadrul Priorităţilor
tematice. Participanţii din Moldova pot intra în
consorţii la diferite etape de realizare (la
lansare, pe parcursul cercetărilor) şi cu statut
juridic diferit (contractant, membru,
subcontractant). Includerea în consorţiu poate
fi facilitată prin stabilirea legăturilor cu
parteneri europeni, receptarea informaţiei
despre consorţiile în curs de creare şi
proiectele realizate, desfăşurarea unei
activităţi informaţionale active în scopul
promovării rezultatelor proprii. Există diverse
căi şi instrumente de căutare a partenerilor şi
stabilire a unor legături strânse cu ei, inclusiv
reţeaua de puncte naţionale de contact din
ţările europene, prezentă şi în Moldova.

2. Participând în programul de cooperare
internaţională (INCO2), în cadrul căruia se
anunţă periodic concursuri. Pentru statele
CSI, ca priorităţi au fost stabilite protecţia
mediului, compartimente speciale ale
medicinii, diferite acţiuni de sprijin, susţinerea
participării savanţilor din aceste ţări la con-
ferinţe, simpozioane şi seminare europene.

EUREKA - O INIŢIATIVĂ
EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL
TEHNOLOGIILOR AVANSATE

EUREKA (European network for market-oriented
R&D) este o iniţiativă deschisă, care îşi propune
să realizeze, prin proiectele sale, produse,
tehnologii şi servicii de nivel european, prin
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întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor
de cercetare-dezvoltare, universităţilor din ţările
europene. 

EUREKA a fost fondată de 17 state vest-europene
la Conferinţa Miniştrilor Cercetării din 6 noiembrie
1985, prin Declaraţia de la Hanovra. Din 1992
iniţiativa şi-a deschis porţile pentru noi membri
din ţările Europei centrale şi est-europene. Iar
începând cu anul 1998 a fost încurajată
participarea la proiectele EUREKA a unor
parteneri din întreaga lume, permiţând astfel
industriei europene să „lucreze cu cei mai buni”.
În prezent EUREKA include: 34 state membre, 3
state NIP (cu puncte naţionale de contact), o ţară
asociată. De menţionat că din fosta URSS state
membre au devenit Ţările Baltice şi Rusia, iar
Ucraina este stat NIP.

EUREKA reprezintă unul din cele mai importante
programe europene de cercetare aplicativă  şi
funcţionează după principiul “de jos în sus”,
utilizând  o birocraţie redusă, o structură
organizatorică flexibilă, un circuit informaţional
eficient, o expertiză largă, beneficiind de
concentrarea resurselor, împărţirea cheltuielilor,
posibilităţi de acces la fonduri publice şi pe mai
multe pieţe. Participanţii decid de sine stătător
direcţionarea proiectului, selecţia partenerilor,
costul, durata desfăşurării, conducătorii
proiectului, modul de împărţire a riscurilor şi
rezultatelor.

EUREKA constituie unul din instrumentele de
bază, acţiunea căruia conduce la urgentarea
creării unei comunităţi tehnologice
europene. Tematica abordată este orientată în
vederea sporirii productivităţii şi a capacităţii
competitive a industriilor şi economiilor europene
prin consolidarea colaborării între domeniile
industriei, cercetării şi învăţământului. 

Scopul principal al proiectelor EUREKA îl
constituie creşterea competitivităţii europene
şi realizarea de produse şi tehnologii competitive
pe piaţa mondială, cum sunt cele realizate în
cadrul NAFTA (Acordul  Nord-American de Comerţ
Liber) şi ASEAN (Asociaţia Statelor din Asia de
Sud-Est). 

Un proiect EUREKA porneşte de la o idee –
pentru dezvoltarea unui nou produs, tehnologii
sau serviciu, care va revoluţiona piaţa europeană
sau mondială, ameliorând substanţial produsele,
tehnologiile şi serviciile existente. Iniţiatorii
proiectelor EUREKA pot fi: firmele industriale,
întreprinderile mici si mijlocii, unităţile de
cercetare şi universităţile.

EUREKA nu este un organism de finanţare.
Participanţii la proiect au responsabilitatea
asigurării finanţării proiectelor. Autorităţile
naţionale ale unei ţări membre a acestui program
european pot sprijini financiar, în condiţii pe care
ele le stabilesc, proiectele EUREKA.

Un proiect EUREKA este o propunere definită şi
condusă de parteneri, cu participarea a cel puţin
două state membre, în vederea dezvoltării unor
produse, procese sau servicii de înaltă calitate.
Există următoarele tipuri de proiecte:

Ô Proiecte - Programe “Cluster”: proiecte de
dimensiuni mari, conduse de industrie, în
domenii de importanţă strategică pentru
Europa;

Ô Proiecte “Umbrella”: reţea de proiecte într-o
anumită zonă tematică;

Ô Proiecte individuale (tradiţionale): un subiect,
participanţi fiind întreprinderile mici şi mijlocii.

Proiectele obţin statutul de proiect EUREKA
(marcă a calităţii) numai după evaluarea şi
aprobarea lor. Proiectele sunt evaluate:

Ô la nivel naţional, de către coordonatorii
naţionali de proiecte;

Ô la nivelul EUREKA, conform criteriilor de
confirmare a calităţii proiectului (Project
Assessment Methodology (PAM).

Pentru a deveni membru al EUREKA, Republica
Moldova trebuie să obţină iniţial statutul NIP (ţară
cu puncte naţionale de contact la EUREKA) şi să
aibă participări la realizarea unor proiecte ale
acesteia. Organizaţiile din statele ne-membre
EUREKA pot participa la proiecte numai cu
acordul conducătorului de proiect şi
coordonatorilor naţionali de proiecte.
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COST (European Co-operation in the field of
Scientific and Technical Research) reprezintă un
cadru european de cooperare în ştiinţă şi
tehnologie, care permite o coordonare la nivel
european a cercetărilor finanţate din surse
naţionale. În prezent are 34 de tari membre.

COST a fost iniţiat în anul 1971 la Conferinţa
Ministerială de la Bruxelles. Încă de la începutul
funcţionării COST, Comisia Europeană a avut un
rol aparte în dezvoltarea şi coordonarea acestui
cadru european de lucru. Pe parcursul celor 33 de
ani de funcţionare, cercetătorii ştiinţifici au iniţiat
peste 400 de reţele de cercetare pan-europene,
corespunzătoare fiecăreia din Acţiunile COST, iar
COST s-a dovedit a fi un mecanism eficient şi
flexibil pentru formarea de reţele de cercetare
internaţionale. În prezent există circa 10 mii de
echipe de cercetare care îşi desfăşoară activitatea
în acest cadru de cercetare.

Avantajele participării la acţiuni COST sunt:

Ô contactul cu cercetarea la nivel european;

Ô brevetarea rezultatelor cercetărilor proprii;

Ô posibilitatea iniţierii de parteneriate europene.

Mecanismele de funcţionare COST se bazează pe
următoarele principii:

Ô toate ţările membre COST şi Comisia
Europeană pot propune Acţiuni COST;

Ô participarea la Acţiuni se face pe bază
voluntară şi “à la carte”, asociindu-se numai
ţările interesate;

Ô o Acţiune COST are ca scop coordonarea la
nivel european a cercetărilor realizate pe plan
naţional. Activitatea desfăşurată în cadrul
fiecărei Acţiuni este administrată de un
Comitet de Management.

Propunerea unei Acţiuni COST se face în urma
consultării partenerilor din propria ţară şi din alte
ţări pentru asigurarea unui sprijin necesar.
Propunerea poate fi aprobată ca o nouă Acţiune
COST dacă există deja instituţii interesate din cel
puţin 5 ţări membre COST, care îşi exprimă

interesul pentru tematica de cercetare respectivă,
prin intermediul Secretariatului Naţional COST.

Există următoarele domenii COST: agricultură şi
biotehnologii, chimie, mediu, dinamica fluidelor,
ştiinţe şi tehnologii alimentare, silvicultură,
informatică, materiale, cercetare medicală,
meteorologie, oceanografie, fizică, ştiinţe sociale,
telecomunicaţii şi tehnologii ale informaţiei,
transporturi, inginerie civilă urbană.

Aprobarea unei Acţiuni presupune semnarea
protocolului oficial, numit Memorandum de
Înţelegere, cuprinzând o Anexă Tehnică în care
sunt precizate obiectivele şi este descris pro-
gramul de cercetare şi desfăşurare a colaborării
între participanţi.

În cazul în care există interes de participare şi din
partea unor reţele naţionale de cercetare din alte ţări
membre COST, acestea pot semna direct Memo-
randumul de Înţelegere în termen de 6 luni de la
intrarea sa în vigoare sau, cu acordul Comitetului de
Management, după această perioadă.

Instituţiile de cercetare din ţările ne-membre
(Republica Moldova având acest statut) pot
participa în anumite Acţiuni COST, pe baze ce
diferă de la acţiune la acţiune, cu acordul
Comitetului de Management al Acţiunii. Principalul
criteriu pentru admiterea unei instituţii non-COST
ca participant la o Acţiune COST este beneficiul
reciproc. Comitetul Înalţilor Funcţionari (CSO),
organul de decizie al COST, compus din
reprezentanţii tuturor statelor membre poate
anexa condiţii speciale pentru această participare.
Drepturile şi obligaţiile instituţiei respective sunt
stabilite printr-un schimb de scrisori între aceasta
şi preşedintele CSO, prin care se clarifică faptul
că instituţia participă la acţiunea dată pe aceleaşi
poziţii ca şi semnatarii iniţiali ai acesteia, cu
singura excepţie că nu au drept de vot în
Comitetul Managerial. Pentru aderarea ulterioară
a Republicii Moldova la COST este importantă
participarea instituţiilor noastre la Acţiunile COST.

NATO

Pe lângă dimensiunile bine cunoscute, cea
politică şi cea militară, NATO are şi o „a treia
dimensiune”, care îşi propune să încurajeze
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LE interacţiunile între oameni, să ia în considerare
provocările care apar în faţa societăţii moderne şi
să impulsioneze dezvoltarea ştiinţei şi
tehnologiei. Acest scop este realizat prin
Programul Ştiinţific „Securitate prin Ştiinţă”, la care
pot participa statele membre NATO şi statele
partenere. Republica Moldova are statut de ţară
parteneră şi poate participa în toate activităţile
prevăzute de program. Coordonarea Programului
este realizată de către Divizia de Diplomaţie
Publică a NATO şi este implementat cu ajutorul
Comitetului Ştiinţific al NATO.

Programul „Securitate prin Ştiinţă” are în
componenţa sa două direcţii:

I. Activităţi de colaborare în domenii
de prioritare cercetare

Ô Colaborare ştiinţifică în lupta împotriva
terorismului

Ô Colaborare ştiinţifică pentru contracararea
altor ameninţări la adresa securităţii

II. Sprijin pentru ţările partenere în
domeniul reţelelor de calculatoare

Mecanismele - suport disponibile prin programul
Activităţi de colaborare în domenii prioritare de
cercetare sunt:

Ô Seminariile de cercetare avansată (ARW),
care au drept scop evaluarea critică a
cunoştinţelor existente, stabilirea de direcţii
noi de cercetare, promovarea legăturilor între
cercetătorii din diferite ţări. Durata acestora
este de 2 - 5 zile, se întâlnesc 20 - 50 de
participanţi, de obicei într-o ţară parteneră.
Fondurile NATO acoperă cheltuielile de
organizare a seminarului, de transport, cazare
şi diurnă pentru participanţi.

Ô Institutele de Studii Avansate (ASI), care au
drept scop diseminarea cunoştinţelor şi
stabilirea contactelor ştiinţifice internaţionale.
Sunt întâlniri cu caracter instructiv, cu o durată
maximă de 10 zile de lucru, 12-15 lectori şi o
audienţă de 60-80 cursanţi de nivel post-
doctoral sau în faza de obţinere a doctoratului,
locul desfăşurării fiind, de obicei, o ţară
parteneră. NATO acoperă cheltuielile de
organizare a cursurilor şi de transport, cazare

şi diurnă pentru lectori şi pentru cursanţii care
nu reuşesc să obţină sprijin financiar din alte
surse.

Ô Vizitele experţilor (EV), care permit specia-
liştilor să beneficieze de experienţa reciprocă
dobândită în domeniile respective. Vizita
poate fi de la câteva zile până la maxim o
lună, iar granturile sprijină cheltuielile de
transport şi cazare.

Ô Granturi pentru legături de colaborare (CLG),
care au drept obiectiv facilitarea colaborării
între oameni de ştiinţă sau între echipe de
cercetare din ţări membre şi partenere NATO.
Sunt disponibile granturi de maximum 5.000
Euro – pentru 2-3 cercetători pe o perioadă
de un an sau granturi de maximum 23.000
Euro – pentru maximum 5 echipe cu maxi-
mum 5 cercetători pe o perioada de doi ani.
Grantul se oferă pentru acoperirea
cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă
efectuate de către cercetătorii implicaţi în
proiect, cu ocazia vizitelor reciproce, pe o
durată nu mai mare de 2 luni. Pentru
cercetătorii din ţări partenere, o sumă modică
din grantul câştigat se poate utiliza în scopul
achiziţionării de echipament ştiinţific.

Ô Ştiinţa pentru Pace (SfP), care oferă suport
prin proiecte de cercetare şi dezvoltare
(cercetare aplicativă) pentru ţările partenere şi
ţările Dialogului Mediteranean. Caracteris-
ticile acestui subprogram sunt: cercetarea-
dezvoltarea de înaltă calitate, abilitatea de a
contribui la soluţionarea problemelor,
abilitatea de a promova colaborarea dintre
cercetători şi utilizatori, participarea tinerilor
cercetători, perspective deosebite pentru
promovarea integrării cercetătorilor în
comunitatea internaţională. Finanţarea NATO
este oferită pentru echipament ştiinţific,
calculatoare, software, călătorii, instruire a
personalului proiectant, consumabile
specifice proiectului. NATO acordă un grant
pentru pregătirea planului detaliat al
proiectului. Durata – maximum 36 de luni,
bugetul proiectului este de 250.000 – 300.000
Euro, dintre care 200.000 – 250.000 Euro
revin ţărilor partenere sau ţărilor Dialogului
Mediteranean.
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LE Mecanismele - suport disponibile pentru
programul „Sprijin pentru ţările partenere în
domeniul reţelelor de calculatoare” sunt:

Ô Granturi pentru Reţele de Calculatoare (NIG),
care dezvoltă utilizarea comunicaţiilor
electronice în cadrul comunităţii ştiinţifice din
ţările partenere. Se oferă posibilitatea
conectării la Internet, creşterea numărului de
utilizatori de Internet în ţările partenere,
furnizarea echipamentelor necesare pentru
comunicaţii, dar nu şi pentru cercetare.

Ô Seminarii pentru Reţele Avansate (ANW), care
au drept scop armonizarea, la nivel naţional şi
internaţional, a politicilor diferitelor reţele şi
transferul de know-how tehnologic
administratorilor de reţele. Sunt întruniri cu
durata de 2 - 5 zile, cu 20 - 50 de participanţi.

Avantajele oferite de Programul ştiinţific NATO
sunt următoarele:

Ô Formulare accesibile şi uşor de completat
(cele mai simple din toate programele
prezentate);

Ô Birocraţia este redusă, funcţionează eficient;

Ô Permite achiziţionarea de echipamente;

Ô Se pot realiza noi “legături” cu comunitatea
ştiinţifică internaţională.

INTAS

INTAS – Asociaţia Internaţională pentru
Promovarea Cooperării cu savanţii din Noile State
Independente a fost creată de Uniunea
Europeană în 1993 cu scopul de a valorifica şi
susţine potenţialul ştiinţific al statelor CSI prin
cooperarea savanţilor din Estul şi Vestul Europei
în cadrul proiectelor comune de cercetare.
Asociaţia activează în baza legislaţiei belgiene, îşi
are sediul la Bruxelles şi este administrată la trei
nivele prin următoarele organe: Adunarea
Generală, Consiliul Savanţilor şi Secretariatul
INTAS. Adunarea Generală decide domeniile
prioritare ale cercetărilor şi bugetul anual al
asociaţiei, Consiliul Savanţilor este responsabil
de procedura de evaluare a propunerilor de
proiecte, iar Secretariatul coordonează activităţile

programului, administrează proiectele şi bugetul
INTAS. Republica Moldova este un stat partener
(beneficiar) al INTAS-ului, acordul de cooperare cu
această organizaţie fiind prelungit în anul 2003.
Acest fapt le permite savanţilor moldoveni să
participe la concursurile organizate de INTAS, care
pentru noi sunt cele mai accesibile din spaţiul
european, până în prezent beneficiind de
susţinerea financiară a organizaţiei peste 80 de
cercetători moldoveni.

INTAS anunţă anual concursuri pentru obţinerea
granturilor de cercetări ce acoperă următoarele
domenii ale ştiinţei: fizică, matematică,
telecomunicaţii, tehnologii informaţionale, chimie,
ştiinţe ale naturii (genetică şi medicină, biologie,
microbiologie şi citologie, psihologie, biochimie şi
biotehnologii), ştiinţe geologice, protecţia mediu-
lui, energetică, ştiinţe inginereşti, aeronautică şi
spaţiu, economie şi ştiinţe socio-umane.

Deoarece în statele CSI numărul tinerilor care îşi
propun să activeze pe tărâmul ştiinţei s-a
micşorat mult, INTAS acordă o mare atenţie
stimulării tinerilor cercetători prin oferirea
granturilor şi burselor specializate. Sumele oferite
pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor,
transferul şi implementarea noilor tehnologii şi
metode de cercetare, finanţarea participării la
conferinţe şi seminare ştiinţifice, stabilirea
contactelor cu alte echipe de cercetători din
statele membre ale INTAS şi CSI. Pentru anul
2003, INTAS a alocat 2,5 mil. Euro destinate
anume acestui program.

Bugetul INTAS este format din alocaţii ale
bugetului Programului Cadru European pentru
Ştiinţă (90%) şi din contribuţiile statelor membre
(10%). Astfel, Programul Cadru Şase a alocat în
acest scop 70 mil. Euro pentru anii 2003-2006.
Pentru concursurile anunţate în anul 2003
INTAS-ul a prevăzut 25,2 mil. Euro.

Pe lângă concursurile periodice, care se supun
condiţiilor generale, INTAS-ul desfăşoară
concursuri comune cu ţări sau organizaţii, după
încheierea în prealabil a unor acorduri bilaterale
speciale. De această oportunitate au beneficiat şi
o serie de state CSI, până în prezent existând
Anunţuri comune (de concurs) cu Ucraina (1995),
Kazahstan (1995-1996), Belarus (1997), Georgia
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LE (1997). În prezent se derulează un nou concurs
comun cu Belarus. Ar fi bine venită şi lansarea
unui concurs comun Moldova-INTAS. În cazul
derulării acestuia, Moldova va achita doar 50% din
suma plătită cercetătorilor moldoveni şi încă 5%
pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, iar
INTAS-ul – restul cheltuielilor. Astfel, am atrage
asistenţă financiară externă într-un volum
semnificativ.

Pe lângă beneficiile financiare, un concurs comun
cu INTAS-ul ar oferi numeroase avantaje de ordin
ştiinţific şi economic:

Ô Republica Moldova ar putea alege domeniile
ştiinţifice prioritare pentru ea în cazul anunţării
concursului şi, corespunzător, ar putea atrage
specialişti străini la rezolvarea unor probleme
de interes naţional, pentru care noi nu
dispunem de potenţial suficient;

Ô cercetătorii moldoveni şi-ar consolida
legăturile profesionale cu colegii lor din restul
Europei (deoarece echipa proiectului va fi
eligibilă doar atunci când va întruni savanţi din
Moldova şi ţările europene); în rezultat, ar
creşte nivelul de pregătire al specialiştilor
noştri (ei având posibilitate să efectueze
investigaţii cu aparataj modern) şi, totodată,
ar fi facilitată participarea lor ulterioară la alte
concursuri;

Ô s-ar minimaliza subiectivismul în procesul
evaluării proiectelor (care se constată la noi în

condiţiile când există doar un număr mic de
specialişti într-un anumit domeniu), dat fiind
faptul că procesul ar include şi experţi străini
etc.

Cooperarea internaţională în domeniul susţinerii
ştiinţei şi inovării are un şir de avantaje incontes-
tabile. Aceasta contribuie la economisirea
resurselor financiare în cadrul mai multor
programe. Internaţionalizarea se produce
adeseori în cercetările interdisciplinare şi astfel
contribuie la depăşirea barierelor departa-
mentale, pe care le constatăm frecvent în sis-
temele ştiinţifice naţionale. Cooperarea trans-
frontalieră poate soluţiona mai raţional şi
problemele de asigurare cu echipament ştiinţific
costisitor.

În cazul întreprinderilor economice, cooperarea
ştiinţifică internaţională contribuie la crearea unor
parteneriate strategice, asumarea riscurilor,
schimbul de informaţii şi cunoştinţe cu
companiile de peste hotare.

Nici o ţară din lume nu este astăzi în stare să
susţină cercetări la nivel mondial pe toate
direcţiile progresului ştiinţific. Având în vedere
faptul că şi Statele Unite recunosc acest lucru,
cooperării internaţionale acordându-i-se cea mai
mare atenţie în ţări diferite sub toate aspectele
dezvoltării, cum sunt, de exemplu, Japonia şi
Slovenia, este foarte important ca Republica
Moldova să accepte acest punct de vedere şi să
acţioneze în conformitate cu imperativele timpului.

SUMMARY

We may say with certainty that in the economic system there is actively manifested a new
product – an intellectual product. On this stage it is created an essential set of the legisla-
tive acts that regulate both the process of intellectual property objects (IPO) evaluation and
aspects of commercial utilization thereof. In the field of IPO and copyright rights objects
(CRO) evaluation there is accumulated a great experience, there are improved methods and
principles of tackling the matters reflecting the character of evaluation and utilization of
the IPO in relation to the other objects subjected to the evaluation – movable and immov-
able property etc. Nowadays there is elaborating a set of acts regulating the system of state
countenance and moneyed stimulating of the innovational activity.

AGEPI contributes to the development of the commercial activity and evaluation services in
the field of the intellectual property.


