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EVENIMENT 
DE PROFUNDĂ TRĂIRE 

SUFLETEASCĂ

Acad. Gheorghe DUCA 
Preşedintele AŞM

-Distinşi membri ai Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei!

Onorată asistenţă!
Cu sentimente de o profundă trăire sufl etească sa-

lutăm prezenţa Alteţei Sale Regale Margareta, Princi-
pesa Moştenitoare a României, Custode al Coroanei 
României, Alteţei Sale Regale Radu, Principe al Ro-
mâniei şi Excelenţei Sale Marius Lazurca, ambasado-
rul României în Republica Moldova.

Ţin să menţionez din capul locului că Academia 
de Ştiinţe a Moldovei desfăşoară cercetări în cele mai 
diverse domenii, generate sub formă de teorii, ipoteze, 
tehnologii, produse şi servicii, brevete privind  securi-
tatea alimentară, securitatea sănătăţii, securitatea sei-
smică, securitatea ecologică, crearea de noi materiale 
multifuncţionale, produse soft, articole şi agregate ingi-
nereşti pentru relansarea bazei industriale, efi cientizarea 
complexului energetic şi valorifi carea surselor regene-
rabile de energie, elaborarea suportului ştiinţifi c pentru 
politicile demografi ce şi socioeconomice, identifi carea 
şi valorifi carea ştiinţifi că a patrimoniului cultural.

Rezumând, vom arăta că cercetările efectuate în  
sfera ştiinţei şi inovării numai pe parcursul anului 2012 
au fost refl ectate în 144 de monografi i, 266 de manu-
ale, 1610 de articole ştiinţifi ce în reviste naţionale. A 
sporit şi vizibilitatea internaţională a cercetătorilor din 
Moldova prin apariţia mai multor monografi i la Editura 
Springer, a 340 de articole în reviste cu factor de im-
pact, a 1259 de articole ştiinţifi ce în reviste şi culegeri 
internaţionale. Elaborările savanţilor din Republica 
Moldova au fost prezentate la diverse saloane, expozi-
ţii, târguri naţionale şi internaţionale, fi ind menţionate 
cu 252 de medalii şi 169 de diplome. Nu e de mirare 
că în aceste condiţii comunitatea ştiinţifi că a Republicii 
Moldova, în calitate de membru asociat, a fost admisă, 
la 1 ianuarie 2012, în Spaţiul European de Cercetare.

Academia manifestă o grijă deosebită pentru pro-
movarea valorilor naţionale şi a adevărului ştiinţifi c 
despre limba română, cultura şi istoria neamului româ-
nesc. Astfel, Academia de Ştiinţe în 1994 a recunoscut 
că denumirea corectă a limbii literare vorbite în Repub-
lica Moldova este limba română, în 2010 savanţii is-
torici au stabilit univoc în baza documentelor istorice 
că incursiunea Armatei Roşii în vara anului 1940 în 
Basarabia şi Bucovina a fost o operaţiune militară de 

ocupaţie a acestui teritoriu, la Conferinţa internaţională 
din mai 2012, organizată de academiile din Moldova 
şi România „Basarabia – 1812. Problemă naţională, 
implicaţii internaţionale” s-a dat o apreciere justă  ane-
xării acestei palme de pământ la Imperiul Rusesc. Înce-
pând cu anul 2004, în Academie anual, de Ziua Limbii 
Române, sunt organizate lecturi academice consacrate 
graiului matern, iar la 3-4 septembrie doi ani la rând 
şi-a ţinut lucrările Congresul Eminescologilor.

Select auditoriu! Ţin să constat, că Academia de 
Ştiinţe a Moldovei are legături de colaborare deosebite 
cu Academia Română, realizând o mulţime de proiecte 
bilaterale. Iar pentru a consemna meritele iluştrilor noş-
tri contemporani din România, în calitate de membri de 
onoare au fost aleşi 28 de savanţi şi oameni de cultură, 
inclusiv domnii Gleb Drăgan, Mihai Drăgănescu, Cris-
tian Dragomir, Florin Filip, Ionel Haiduc, Cristian Ioan 
Hera, Irinel Popescu, Eugen Simion, Maya Simionescu, 
Florin Tănăsescu, Constantin Toma. 

Tradiţional, curţile regale au ctitorit ştiinţa şi cul-
tura, mulţi dintre regi şi voievozi prin cercetări de va-
loare şi creaţii originale au fost exemplu pentru curte 
şi societate. Este proverbială, bunăoară, contribuţia la 
dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale a prinţului Di-
mitrie Cantemir, meritele căruia încă în timpul vieţii au 
fost recunoscute şi care, la propunerea lui Leibniz, a 
fost ales membru al Academiei din Berlin, de altfel pri-
mul savant din Europa de Est în acest for ştiinţifi c. Dar 
şi străbunica alteţelor voastre Elisabeta Paulina Ottilia 
Luisa zu Wied, regina României, care a tutelat artele şi 
cultura românească, la 16 iulie1898 a fost aleasă mem-
bru de onoare al Academiei imperiale din Rusia. 

Astăzi avem fericita ocazie de a Vă avea în calitate 
de oaspeţi de onoare pe Alteţa Voastră Regală Marga-
reta, Principesa Moştenitoare a României, Custode al 
Coroanei şi pe Alteţa Voastră Regală Radu, Principe al 
României, care sunteţi veritabili exponenţi neobosiţi 
ai valorilor monarhiste, dar şi democratice europene, 
promotori ai personalităţilor din educaţie, ştiinţă, cul-
tură şi artă, ocrotitori ai culturii naţionale româneşti.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în semn de înal-
tă preţuire şi profundă recunoştinţă pentru susţinerea 
culturii româneşti, colaborare fructuoasă cu instituţiile 
de cercetare şi de învăţământ superior din Republica 
Moldova pe multiple planuri îi conferă Alteţei Sale 
Regale Margareta, Principesa Moştenitoare a Români-
ei, Custode al Coroanei României, distincţia academi-
că supremă – medalia „Dimitrie Cantemir”. Aducem 
în dar Alteţelor Voastre Regale un set de cărţi, inclusiv 
monografi ile Dinastia cantemireştilor şi Simbolurile 
naţionale ale Republicii Moldova.  

Discurs cu prilejul vizitei la AŞM a membrilor 
Familiei Regale a României. 
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