
 În incinta Institutului de Energetică al AȘM la data de 1 februarie curent a avut loc seminarul  Zi de 
informare privind participarea în activitatea de cercetare - inovare în Programul Orizont 2020. Eveniment 
organizat de Centrul Proiecte Internaționale al AȘM.  

 Directorul adjunct al Centrului D-na Lidia Vîrțan a deschis ședința cu o prezentare generală, dedicată 
participării Republicii Moldova în cadrul acestui Program, rezultatele obținute de cercetători și inovatori din 
diferite domenii pe exemple concrete de aplicare cu aprobare a Comisiei Europene a propunerilor de proiecte la 
apelurile lansate, experiența acumulată pe această dimensiune, avantajele în urma acestor participări și barierele 
posibile, care ar complica calea parcursă și moduri de înlăturare a lor.  
 Au urmat alte prezentări expuse de angajații Centrului, Puncte Naționale de Contact. D-ra Malvina 
Condratiuc, Punct Informațional de Contact - COST a familiarizat colaboratorii Institutului cu Programul 
COST, parte componentă din Orizont 2020. Acest mesaj are o mare importanță și utilitate, deoarece descrie 
modul de oferire a suportului de finanțare a mai multor acțiuni din cadrul cercetărilor, promovării și diseminării 
unor realizări relevante și participare în cadrul manifestărilor științifice din țară și din străinătate. Dl. Oleg 
Bujor, NCP pe domeniul aspectelor financiare și legale a expus în prezentarea sa informația ce ține de 
remunerarea activității în cadrul H2020, care sunt rigorile de evidență contabilă și elemente de audit financiar. 
Dl. Ion Marin, NCP în domeniul Nanotehnologii, materiale avansate şi noi tehnologii de producţie avansată; 
Spațiul, Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiei prime, a arătat 
participanților la eveniment tematicile apelurilor H2020 deschise pentru aplicare. NCP ce ține de Eficiența 
Energetică Dl. Sveatoslav Postoroncă a specificat din lista apelurilor deschise în domeniul menționat acele 
tematici, la care ar putea aplica pentru participare în proiecte colaboratorii, ținând cont de tangențele apelurilor 
cu genericul tematicii ce cercetare aprobată în IE. Evenimentul a decurs într-o manieră interactivă, cu întrebări-
raspunsuri și discuții axate pe subiectul dedicat.   
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