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La 11 martie 2016 în incinta Institutului de Energetică al AŞM a fost organizată o întâlnire a 

colaboratorilor cu specialiştii Centrului de Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe. Acest 

eveniment a avut ca scop organizarea Zilei de informare cu privire la Programul ORIZONT 2020. 

Reprezentanţii Centrului, în calitate de Puncte Naţionale de Contact din cadrul Programului 

ORIZONT 2020, cunoscut ca cel mai ambiţios şi de amploare Program European de cercetare, au 

expus prezentări foarte importante ce ţine modalitatea şi principiile de implicare cât mai activă a 

cercetătorilor din ţările UE, dar şi cele asociate, cu axare mai detaliată pe domeniul Institutului, adică 

energetică. Pentru obţinerea rezultatelor de maximum performanţă în ştiinţă şi inovare în întreg 

spaţiul european şi cel al ţărilor asociate, sunt elaborate norme şi standarde unice la toate etapele, 

începând cu aplicarea cererilor de participare, crearea consorţiilor, stabilirea relaţiilor de comunicare 

în vederea efectuării lucrărilor de cercetare, planuri de activitate şi rezultate preconizate. În urma unei 

discuţii destul de efective, cercetătorii IE AŞM au făcut rost de cunoştinţe, foarte preţioase pentru 

integrarea cât mai reuşită în procesul de cercetare european la standardele cele mai moderne. Situaţia 

actuală ne impune să ştim a  formula  rezultate şi însăşi problemele ştiinţifice, care stau la baza 

dezvoltării într-o manieră deja stabilită în lume. Procesul de cunoaştere a avut întotdeauna un caracter 

transfrontalier, chiar dacă uneori intimidat de diferite bariere politice, sau de alt gen şi cele mai 

importante descoperiri de-a lungul veacurilor au fost posibile doar în urma comunicării la nivel 

internaţional cu schimb permanent de informaţii. Dacă să ne întoarcem la  energetică, actualmente 

fiind de o importanţă majoră la scară globală, în ultimul deceniu în Uniunea Europeană, şi nu numai, 

acest domeniu a cunoscut o dezvoltare revoluţionară ştiinţifică şi tehnologică, ce s-a soldat cu un 

avânt fără de precedent din viaţa întregii comunităţi a continentului. Rămîine cert, că doar prin 

participarea în proiectele de cercetare în cadrul Programului European ORIZONT 2020 şi a altor 

programe de acest gen ar fi posibilă dezvoltarea durabilă a ştiinţei autohtone, condiţie forte la 

implementarea tehnologiilor inovaţionale şi la realizarea unei securităţi energetice şi eficienţe sporite, 

a nivelului redus de poluare a mediului şi, ca consecinţă, a unui asalt considerabil în toate ramurile 

economiei naţionale.       
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