Mesajul de salut al acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
adresat participanţilor la Conferinţa Internaţională „Cercetarea ştiinţifică economică –
abordări teoretice, empirice şi practice
ESPERA 2014”
13-14 noiembrie 2014, Bucureşti, Academia Română)
Stimaţi participanţi la lucrările Forului ştiinţific ESPERA 2014!
În primul rând, ţin să Vă felicit cu ocazia organizării acestui eveniment, o conferinţă cu
un generic actual, amplu şi multidisciplinar, care deja devine o tradiţie frumoasă pentru cei
antrenaţi în cercetarea ştiinţifică, exprimându-mi încrederea deplină că substanţa
comunicărilor Domniilor Voastre vor fi deopotrivă relevante şi utile atât pentru mediul
academic, cât şi pentru publicul larg din România şi de peste hotarele acesteia. În cel de-al
doilea rând, salut participarea la lucrările Conferinţei a cercetătorilor sferei economice de la
Chişinău, calificând acest fapt ca mărturie a consolidării relaţiilor noastre de cooperare
ştiinţifică.
Făcând o mică incursiune în cronologia relaţiilor dintre Bucureşti şi Chişinău în
domeniul cercetării academice, ţin să Vă reamintesc de semnarea Acordului de colaborare
ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română şi a Protocolului de
aplicare a Acordului de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi
Academia Română din 17 ianuarie 2005. Asfel, colaborarea prin diverse cercetări ştiinţifice
comune, organizări de evenimente în parteneriat, schimbul ineteracademic şi coparticiparea la
diversele proiecte internaţionale, reprezintă nşte paşi concreţi şi semnificativi efectuaţi de
către societatea ştiinţifică a Republicii Moldova alături de Domniile Voastre, pe drumul unei
ştiinţe cu adevărat europene. Iar, calea europeană pe care o urmează cu hotărâre Republica
Moldova, demonstrează o dată în plus scopul comun urmărit de către savanţii români din
România şi din Republica Moldova.
Institutele de cercetare din Republica Moldova, au încheiate zeci de Acorduri de
colaborare cu institutele şi organizaţiile din România, astfel promovând o conlucrare
aprofundată în domeniu. Reieşind din genericul Conferinţei Dvs., ţin să menţionez că
Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, colaborează
fructuoasă cu mai multe centre de cercetare din domeniul economic şi centre universitare
(cum ar fi: Institutul Naţional de Cercetări Economice „Constantin Chiriţescu”, Centrul de
Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară din Bucureşti ş.a.) deja de mai mulţi ani, dezvoltând proiecte comune,
parteneriate, consorţiumuri, organizează evenimente ştiinţifice cu experţi de la Bucureşti şi
Chişinău.
De remarcat, o serie întreagă de manifestaţii ştiinţifice organizate în comun, care au
ilustrat spiritul reciproc benefic al căutărilor ştiinţifice. În context, aş vrea să menţionez
importanţa desfăşurării, în anul 2014, a Forumului cu genericul, „Promovarea participării
comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, organizat de Academia de
Ştiinţe a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul
Educaţiei Naţionale din România şi Academia Română. În premieră pentru Republica
Moldova, dar şi pentru România, Forumul a întrunit elita ştiinţifică şi pedagogică – directori ai
1

instituţiilor de cercetare, rectori ai instituţiilor de învăţământ superior, precum şi importanţi
factori decizionali, reprezentanţi ai Legislativului, membri ai Guvernului, de pe ambele maluri
ale Prutului. Astfel, consolidarea capacităţilor comune pentru cercetare, dezvoltare şi educaţie,
precum şi elucidarea experienţei şi perspectivelor de participare în programele comune, şi-a
găsit o platformă consistentă de exprimare.
De menţionat, că Republica Moldova este prima ţară din Parteneriatul Estic, asociata la
Programul Cadru 7, iar România a fost primul stat membru care a lansat oficial Programul
Orizont 2020. Aceste fapte, avantajează, dar şi responsabilizează comunitatea ştiinţifică.
În concluzie, vreau să Vă urez mult succes în desfăşurarea importantului eveniment de la
Bucureşti şi îmi exprim convingerea că dezbaterile şi recomandările ştiinţifico-practice
formulate în cadrul Conferinţei vor contribui la dezvoltarea ştiinţei, implicit, a societăţii
contemporane.

Acad. Gheorghe Duca,
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
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