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EVENIMENT

Un imPeRativ al timPUlUi:  
PlatFoRma eURoPeană PentRU Pace

Academician ion Tighineanu 
Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Știința prin însuși esența ei edificatoare este o 
pavăză a păcii, progresul tehnico-științific aducând 
beneficii imense omenirii. Marii savanți mereu s-au 
manifestat și ca mari umaniști,  pentru care pacea în-
seamnă „o capodoperă a rațiunii” (j. Mulle). „Pacea 
nu poate veni decât ca o consecinţă a iluminării uma-
nităţii” (Nikola Tesla). „Societatea s-a ridicat prin 
opera păcii, esenţa societăţii este să facă pace” (Lu-
dwig von Mises). „Nu sunt doar pacifist, sunt un paci-
fist militant. Sunt dispus să lupt pentru pace” (Albert 
Einstein). „Când pacea este amenințată, nu se răs-
punde prin război, ci prin organizarea păcii” (Nicolae  
Titulescu).

Actualmente, în contextul războiului declanșat de 
Federația Rusă în ucraina, cauza păcii și a triumfu-
lui ei depinde în mare măsură de solidaritatea uma-
nă, iar savanții și-au declarat-o tranșant. În Declarația 
difuzată pe 28 februarie 2022, Consiliul Științific In-
ternațional (International Science Council – ISC) și-a 
exprimat consternarea și îngrijorarea profundă cu pri-
vire la ofensiva militară a Rusiei în ucraina care deja 
a generat o gravă criză umanitară și a avertizat asupra 
consecințelor dure ale conflictului asupra comunității 
de cercetare și academice. ISC, care include membri 
din toate țările implicate în acest conflict, accentuează 
că „într-o perioadă când cererea și potențialul științei 
de a oferi cunoștințe aplicabile provocărilor noastre 
globale pe mai multe fronturi – schimbările climatice, 
pandemia COVID-19 și inegalitățile tot mai accen-
tuate – sunt mai mari ca niciodată, conflictul actual 
din ucraina și consecințele sale vor împiedică puterea 
științei de a rezolva probleme atunci când ar trebui să 
o valorificăm”. ISC reiterează că știința s-a dovedit a 
acționa ca o platformă de dialog chiar și în timp de 
război și, prin urmare, este o resursă ce urmează să 
fie valorificată pentru a evita pierderea ulterioară de 
vieți omenești și perturbarea, inclusiv cea a cercetării 
științifice și a infrastructurilor.

La unison cu declarația ISC, 205 laureați ai Pre-
miului Nobel și-au exprimat, printr-o Scrisoare des-
chisă, susținerea pentru ucraina ca stat independent 
în fața agresiunii militare rusești. „Războiul este o cale 
nedreaptă, sângeroasă și contraproductivă. Întotdeau-
na există o soluție pașnică de rezolvare a neînțelegeri-

lor”, se accentuează în scrisoare Academia de Științe a 
Moldovei a fost în contact cu semnatarii acesteia și a 
desfășurat, la 9 martie, o teleconferință cu participarea 
a doi dintre semnatari, profesorul Randy Schekman 
de la universitatea California/Berkeley și profesorul 
Richard Roberts de la New England Biolabs din Mas-
sachusets. 

Pentru „o pace durabilă, făuritoare de punți stabile 
de comunicare între toate popoarele Europei” pledea-
ză în Apelul lansat pe 2 martie 2022 Academia Româ-
nă. Se stipulează că „Oamenii de știință și de cultură 
sunt cei care descoperă mereu căi de dialog, indife-
rent de valorile politice pe care le împărtășesc guver-
nele lor. Știința și cultura sunt limbaje universale.” În 
această ordine de idei, „Academia Română inițiază un 
apel către toate academiile europene, cu scopul creării 
unei platforme continentale de comunicare științifică, 
al cărui scop să fie identificarea valorilor, principiilor 
și aspirațiilor comune tuturor popoarelor, în vederea 
menținerii păcii. Mai mult ca oricând, este acum ne-
voie de o alianță a spiritelor iubitoare de armonie, ca-
pabile să îndemne la încetarea grabnică a războiului și 
la organizarea păcii”. 

În contextul celor enunțate, precum și al eveni-
mentelor dedicate zilei Europei, la 24 mai 2022, Aca-
demia de Științe a Moldovei a organizat Conferința 
științifică internațională „Platforma Europeană pen-
tru Pace” cu participarea unor personalități notorii de 
pe mapamond care și-au definit clar și univoc poziția 
față de războiul din ucraina. Profesorul Peter gluck-
man, președintele Consiliului Științific Internațional, a 
atras atenția în discursul său asupra faptului că „Pentru 
a face față provocărilor secolului XXI e necesar să se 
revină la pace, iar vocea savanților să fie auzită”. „Din 
păcate, ne confruntăm cu un conflict teribil în vecină-
tatea Republicii Moldova – țară care are un rol deosebit 
în găzduirea unui număr mare de  refugiați. Noi cre-
dem că pe măsură ce trecem dincolo de etapele acute 
ale conflictului se va reveni la calea diplomației, În ur-
mătoarele câteva luni vom conlucra cu membrii noștri, 
inclusiv cu Academia de Științe a Moldovei, pentru a 
vedea cum putem accelera realizarea agendei de suste-
nabilitate, care include Pacea ca unul dintre obiective-
le-cheie”, a menționat profesorul Peter gluckman.
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În cadrul conferinței, profesorul Richard Roberts, 
principalul promotor al „Scrisorii deschise” al laurea-
ților Premiului Nobel, a spus următoarele: „Noi, oa-
menii de știință, avem o voce mult mai puternică decât 
se pare, pentru că suntem capabili să spunem liber luc- 
rurilor pe nume și aceasta cu adevărat contează”. 

În continuare, problemele ce țin de menținerea 
păcii au fost abordate în complex de profesorul Hi-
roshi Amano de la universitatea Nagoya din japonia, 
Laureat al Premiului Nobel pentru fizică (2014), pro-
fesorul Rattan Lal de la universitatea din Ohio (SuA), 
Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al 
Premiului global Pentru Alimentație (2020). Profe-
sorul Victor juc, directorul Institutului de Cercetări  

juridice, Politice și Sociologice, a vorbit despre impac-
tul conflictului armat din ucraina asupra ordinii mon-
diale și securității internaționale.

Conferința s-a încheiat cu recitalul „Pacea în ochii 
copiilor”, prezentat de elevii de la Liceul „Aristotel” 
din Chișinău, un moment pe cât de emotiv, pe atât de 
simbolic.

În final, participanții la forul internațional ,,Plat-
forma europeană pentru pace”, care s-a desfășurat 
sub semnul consolidării eforturilor comunității ști-
ințifice pentru reconstrucția și restabilirea Păcii, au 
adoptat un Apel la Pace către comunitatea academică  
europeană:

aPel la Pace  
cĂTre coMuniTaTea acadeMicĂ euroPeanĂ

susținem apelul academiei române din 2 martie 2022 către academiile europene de a crea o platformă 
continentală de comunicare științifică, având ca scop identificarea valorilor, principiilor și aspirațiilor co-
mune tuturor popoarelor, în vederea restabilirii și menținerii păcii.

rezultatele cercetărilor oamenilor de știință din toate țările trebuie să fie puse în beneficiul păcii, bunăs-
tării și prosperității. numai în acest mod vom putea depăși împreună toate provocările actuale ale timpului. 

comunitățile științifice vor depune toate eforturile pentru promovarea păcii. ne reafirmăm convinge-
rea că Știința se solidarizează cu rațiunea, dezvoltarea, dreptatea și Pacea.

Valorificând experiența și cunoștințele dobândite anterior, știința este profund ancorată în toate sferele 
de activitate, înregistrând progrese concrete și măsurabile, dar nu se poate dezvolta decât în condițiile unei 
păci sigure și prin susținerea statului. Știința bazată pe valori comune a fost și rămâne deschisă unui dialog 
transparent și constant cu societatea civilă și cu statul, urmărind obiectivul suprem al dezvoltării cercetării 
și asigurării unui impuls european și internațional.

suntem de asemenea ferm convinși că știința e obligată să caute noi surse de energie regenerabilă, să gă-
sească soluții pentru a atenua efectele încălzirii globale și a preveni viitoarele crize în domeniul sănătății și 
alimentării, conștientizând că războiul rusiei împotriva ucrainei nu doar sustrage atenția de la rezolvarea 
acestor probleme stringente, dar le și amplifică. 

conferința științifică internațională ,,Platforma europeană pentru pace”, prin discursul său democra-
tic, este un bun punct de plecare al unui proces continuu pentru o mai mare implicare a oamenilor de știință 
în restabilirea și menținerea Păcii în lume. 

Participanții la conferința științifică internațională „Platforma europeană pentru Pace”,
chișinău, academia de Științe a Moldovei,

 24 mai 2022


