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NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI - 2015
Pe data de 25 Septembrie 2015, ora: 15:00 – 20:00, în Scuarul Academiei de Științe a Moldovei (Bd. Ștefan cel
Mare și Sfînt, 1, Chișinău, Republica Moldova), va avea loc pentru a doua oară evenimentul de promovare a ştiinţei,
întitulat NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI.
Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei, Centrul proiecte internaționale, Rețeaua Punctelor
Naționale de Contact și institutele de cercetare și cele de învățămînt superior, cu suportul Comisiei Europene pentru
participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020.

AGENDA:
14:45 -15:00

Corul „CREDO”

15:00 – 15:30

Deschiderea oficială a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2015
Cuvînt de salut din partea Conducerii țării, Delegației Uniunii Europene în Republica
Moldova și Academiei de Științe a Moldovei

15:30 – 15:45

Defileu Orchestra Model al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

15:00 – 20:00

Activități în cadrul Cartierelor Științei
• Demonstrarea echipamentelor științifice;
• Experiențe;
• Lecturi și discursuri;
• Expoziții;
• Lansări de carte
Înmînarea premiilor:
• Cel mai bun elev inovator;
• Tineri cercetători;
LIVE interacțiune cu cartierele Științei

15:30 – 20:00

În scenă pe Scuarul AȘM spectacol:
Orchestra “Trandafir de la Moldova”, Ansamblul folcloric “Iedera”, Ansamblul de dans
“Soarele”, Ansamblu folcloric ”Plăieșii”, Corul “Gloria”, Ansamblul de dans
“Temperament”, Ansamblul folcloric “Țărancuța”, Ansamblul de dans popular
“Moldovița”, Lavinia Rusu, Brain Band, Cristina Scarlat, Art Grup BRAVISSIMO
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PRESS RELEASE

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 2015
Pe data de 25 septembrie current între orele 15:00-20:00, Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu
Centrul Proiecte Internaționale și Rețeaua Punctelor Naționale de Contact, institutele de cercetare și cele de
învățămînt superior, cu suportul Comisiei Europene pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru
al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020, organizează în premieră în scuarul Academiei de
Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfănt, 1) un eveniment de anvergură cu genericul „NOAPTEA
CERCETĂTORILOR EUROPENI 2015” pentru promovarea științei în societate (www.rn.asm.md ).
NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI este un eveniment de promovare a științei și se desfășoară
concomitent în peste 350 de orașe europene și va fi ce-a de-a 10 aniversare Europeană. În Republica Moldova,
evenimentul va fi la ce-a de-a doua ediție.
NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI este una din cele mai renumite iniţiative ale Uniunii
Europene - reuneşte oamenii de ştiinţă cu publicul larg care au interese comune şi încearcă să combine
cunoştinţele din domenii specifice într-un mod amuzant şi prietenos. Proiectul se adresează minţilor curioase ce
vor să afle cum e sa fii cercetător ştiinţific şi cât de importantă este munca lor de zi cu zi.
Cercetătorii şi publicul larg se vor întâlni într-o atmosferă ce stimulează descoperirea ştiinţei prin activităţi
distractive şi educative, în cadrul unui eveniment în care fiecare poate fi om de ştiinţă. Evenimentul oferă
oportunitatea de a arăta publicului larg că cercetătorii sunt oameni obişnuiţi cu ideii neobişnuite ce conduc la
dezvoltarea comunităţilor.
Timp de o seară ştiinţa va evada din laboratoare în scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde copiii de
vârstă preşcolară, adolescenţi, tineri şi adulţi, vor avea oportunitatea de a participa activ în desfăşurarea
experimentelor spectaculoase şi distractive, prezentarea produselor obţinute din materiale reciclabile şi discuţii
cu toţi participanţii, indiferent de nivelul pregătirii lor ştiinţifice, fapt ce ar încuraja tinerii să urmeze o carieră
ştiinţifică.
Pe parcursul evenimentului v-a fi lansat orășelul Academic, care va cuprinde 6 cartiere științifice:
•
•
•
•
•
•

Cartierul Științelor Naturale și Exacte;
Cartierul Științelor Inginerești și Tehnologice;
Cartierul Științelor Medicale;
Cartierul Științelor Agricole;
Cartierul Științelor Sociale și Economice;
Cartierul Științelor Umanistice și Arte.

Instituțiile de cercetare și cele de învățămînt superior vor prezenta cele mai noi realizări ale științei din
Republica Moldova.

