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Guvernul vrea să îi readucă în ţară pe cercetătorii români,
pentru proiecte cu finanţare europeană
BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Aproximativ 450 de cercetători români,
inclusiv din comunităţile existente în 19 ţări, vor participa săptămâna viitoare, la
Bucureşti, la o conferinţă având ca temă "Diaspora în cercetarea ştiinţifică
românească", acţiune prin care Guvernul încearcă şi să-i convingă pe aceştia să revină
în ţară.
Conferinţa este organizată de Cancelaria premierului, Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Academia Română, în perioada 17-19 Septembrie 2008.
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS),
Alexandru Emil Aldea, a susţinut, într-o conferinţă de presă la Guvern, că România
dispune la ora actuală atât de fonduri pentru domeniul cercetării, cât şi de
echipamente adecvate, ceea ce creează premisele unei colaborări între cercetătorii din
ţară şi cei din diaspora.
"«Colaboraţi cu noi! Avem ce ne trebuie în ţară!» Acesta este mesajul pe
care dorim să îl transmitem cercetătorilor din diaspora", a spus vicepreşedintele
ANCS.
El a arătat că există proiecte privind infrastructură de cercetare, fapt care
poate stimula revenirea în ţară a cercetătorilor din diaspora, precum şi stabilirea unei
colaborări a acestora cu cercetătorii din ţară. Vicepreşedintele ANCS a arătat în acest
context că, în urmă cu două săptămâni, au fost semnate 20 de contracte pe proiecte de
infrastructură de cercetare, cu finanţare europeană, a căror valoare este cuprinsă între
3 şi 24 de milioane euro.
Aldea a menţionat printre acestea un proiect de 18 milioane de euro al
Politehnicii din Timişoara pentru energiile regenerabile, un altul de 20 de milioane
euro pentru un centru integrat de tehnologii laser la Institutul de Fizică Atomică
Măgurele, precum şi o investiţie de 20 milioane de euro pentru un centru de cercetare
şi tratament în gastroenteorologie bazat pe metode imagistice şi studii moleculare la
Universtitatea de Medicină din Craiova.

Conferinţa 'Diaspora în cercetarea ştiinţifică', în perioada 1719 septembrie
Bucureşti, 10 sep /Agerpres/ - Conferinţa 'Diaspora în cercetarea ştiinţifică
românească'' se va desfăşura în perioada 17-19 septembrie la Bucureşti şi va fi
organizată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în parteneriat cu

Academia Română, sub înaltul patronaj al primului ministru, a anunţat, miercuri,
purtătorul de cuvânt al Guvernului, Camelia Spătaru.
Potrivit acesteia, la eveniment vor participa peste 400 de cercetători români
şi din comunităţile de români din 19 ţări, cum ar fi SUA, Franţa, Italia, Spania şi
Germania.
''Prin acest eveniment se urmăreşte consolidare unor punţi de legătură între
cercetătorii români din ţară şi din diasporă. Primul ministru consideră că România
poate deveni o destinaţie ştiinţifică şi tehnologică de interes'', a spus Spătaru.
Prezent la conferinţa de presă, vicepreşedintele Autorităţii pentru Cercetare
Ştiinţifică, Alexandru Emil Aldea, şi-a exprimat speranţa că evenimentul din
septembrie va avea succes, aşa cum experimentul de la Geneva a marcat un nou
început pentru ştiinţă, având un debut ''fericit''.
''Noi aşteptăm de la această întâlnire un succes, aşa cum au aşteptat şi
oamenii de ştiinţă de la experimentul de la Geneva'', a spus Aldea.
Potrivit acestuia, în cadrul evenimentelor vor fi organizate workshop-uri
axate pe domenii precum chimie, fizică, matematică, inginerie, ştiinţe socio-umane şi
economice, biologie, ştiinţa mediului, medicină, biotehnologii, artă şi arhitectură, cu
scopul de a crea ''premisele realizării unor colaborări internaţionale inter- şi transdisciplinare de anvergură, care să contribuie la creşterea vizibilităţii rezultatelor
ştiinţifice româneşti''. AGERPRES/(Georgiana Tănăsescu)

450 de cercetători români vor participa la Conferinţa
"Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică Românească"
AMOS NEWS - Cancelaria Primului-Ministru în parteneriat cu Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Academia Română organizează la Bucureşti,
în perioada 17 - 19 Septembrie, Conferinţa "Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică
Românească". La acest eveniment vor participa aproximativ 450 de cercetători români
şi din comunităţile de români din 19 ţări între care Statele Unite, Franţa, Italia, Spania,
Germania.
„Sunt oameni de ştiinţă care lucrează în universităţi şi institute de prestigiu
internaţional, nume cu greutate în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea”, a
afirmat Purtătorul de Cuvânt al Guvernului.
Camelia Spătaru a adăugat că acest eveniment îşi propune să consolideze
punţi de legătură între cercetătorii români din ţară şi diasporă.
„Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu consideră că România poate
deveni o destinaţie ştiinţifică şi tehnologică de interes corespunzător talentului şi
expertizei românilor. Diaspora poate juca un rol hotărâtor şi poate face ca finanţarea
susţinută a cercetării şi inovării să se concretizeze în creşterea competitivităţii
economice a României şi a calităţii sociale”, a declarat Purtătorul de Cuvânt al
Guvernului.
Conferinţa Diaspora în cercetarea ştiinţifică românească reflectă preocuparea
şi atenţia pe care Primul-ministru şi Guvernul le acordă diasporei româneşti şi elitelor
comunităţilor de români din afara graniţelor.
Purtătorul de Cuvânt a precizat că acest eveniment nu este singular.
Conferinţa care va reuni cercetătorii români de pretutindeni face parte dintr-o serie de
acţiuni pentru românii din diaspora, iniţiate şi susţinute de Guvern. Camelia Spătaru a
menţionat Festivalul „Iarba verde de acasă”, organizat la începutul verii pentru copiii
românilor de pretutindeni, precum şi reuniunea reprezentanţilor Asociaţiilor
Românilor de Pretutindeni, desfăşurat în luna august, la Mangalia.

„Mesajul pe care primul-ministru îl transmite românilor de peste graniţă este
acela că România are nevoie de ataşamentul şi experienţa dumnealor în promovarea
valorilor româneşti”, a subliniat Purtătorul de Cuvânt al Guvernului.
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,
Alexandru Emil Aldea, a menţionat că România dispune la ora actuală de finanţare
pentru domeniul cercetării şi de echipamente adecvate, ceea ce creează premisele unei
colaborări susţinute între cercetătorii din ţară şi cei din diaspora. „Colaboraţi cu noi!
Avem ce ne trebuie în ţară ! Acesta este mesajul pe care dorim să îl transmitem
cercetătorilor din diaspora”, a declarat vicepreşedintele ANCS. Alexandru Emil Aldea
a menţionat că există proiecte pentru infrastructură de cercetare, fapt care poate
stimula revenirea în ţară a cercetătorilor din diaspora, precum şi stabilirea unei
colaborări a acestora cu cercetătorii din ţară . Vicepreşedintele ANCS a arătat în acest
context că, în urmă cu două săptămâni, au fost semnate 20 de contracte pe proiecte de
infrastructură de cercetare, cu finanţare europeană, a căror valoare este de la 3 la 24
de milioane de euro.
Conferinţa "Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică Românească este proiectat să
se desfăşoare pe durata a trei zile, dintre care primele două zile vor fi dedicate unei
serii de Workshop-uri Exploratorii în zone de deschidere în care exista potenţial şi
expertiză românească, aparţinând unor domenii precum chimia, fizica, matematica,
ingineria, ştiinţele socio-umane şi economice, biologia, ştiinţa mediului, medicina,
biotehnologii, arta şi arhitectura. Workshop-urile Exploratorii se vor desfăşura în
universităţi, institute de cercetare şi la Academia Română, în funcţie de organizatorul
evenimentului specific.
Participanţii la Conferinţă sunt invitaţii Primului-ministru, la Palatul Victoria
, pe data de 18 septembrie, seara.
Ultima zi a conferinţei este rezervata discuţiilor în plen pe subiecte-cheie, de
interes major pentru sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, precum şi
prezentării rapoartelor Workshop-urilor Exploratorii. Gala de închidere a Conferinţei
va fi la Ateneul Român pe data de 19 Septembrie.

