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PROFESORUL GÜNTER STOCK,  
PREȘEDINTELE ALLEA – DOCTOR HONORIS 

CAUSA AL AŞM
Eugenia TOFAN
Centrul Media al AȘM 

Președintelui Federației Academiilor de Știinţe Eu-
ropene, profesorului Günter Stock, i s-a acordat titlul 
de Doctor Honoris Causa al Academiei de Știinţe a 
Moldovei, prin decizia CSȘDT și la propunerea Secţiei 
Știinţe Medicale a AȘM. 

 În deschiderea ceremoniei de înmânare a însem-
nelor respective, din 19 ianuarie curent, președintele 
AȘM, acad. Gheorghe Duca, a menționat contribuția 
enormă a profesorului Günter Stock la consolidarea 
comunității academice europene. Federaţia Academi-
ilor de Știinţe Europene (All European Academies – 
ALLEA), încorporează actualmente  57 de academii 
din 40 de state. Printre ele se numără și Academia de 
Știinţe a Moldovei, rolul președintelui Günter Stock 
fiind primordial în decizia de cooptare a AȘM în 
ALLEA. Fiind și președinte al Academiei de Știinţe  
Berlin-Brandenburg, prof. Günter Stock a inițiat fonda-
rea mai multor instituţii academice, precum renumitul 
Max Planck unde activează cu succes și savanţi origi-
nari din Moldova. 

 Acad. Stanislav Groppa, vicepreședinte al AȘM, 
director al Clinicii Neurologie și Neurochirurgie și 
Centrului Naţional de Epileptologie, a prezentat tra-
diţionalul Laudatio, caracterizându-l pe profesorul 
Günter Stock drept o personalitate de excepţie în 
domeniul știinţei, în general, și cel al medicinii, în 
particular, un specialist consacrat în domeniul ma-
nagementului știinţific din Europa și pe mapamond. 
„Competenţa știinţifică, calităţile remarcabile de cer-
cetător știinţific, recunoscute de cele mai înalte foruri 
știinţifice, profesionalismul, dăruirea și responsabilita-
tea socială, dovedite de-a lungul întregii cariere profe-
sionale; promovarea de către Domnia Sa a intereselor 
comunităţii știinţifice în cele mai înalte foruri politice 
și decizionale la nivel european și mondial sunt doar o 
parte dintre argumentele care motivează acordarea ti-
tlului de Doctor Honoris Causa prof. univ., dr. Günter 
Stock”, a menţionat vicepreședintele AȘM.  

 În calitate de preşedinte al ALLEA, prof. Günter 
Stock încurajează cooperarea dintre Academiile euro-
pene, fapt ce contribuie la dezvoltarea unei Europe a mun-
cii intelectuale, oamenilor de știință rezervându-li-se 
un loc deosebit de important. Profesorul Günter Stock 
a fost coordonator la numeroase proiecte internaţi-

onale știinţifice, coordonator sau expert știinţific în 
prestigioase grupuri de lucru pentru elaborarea unor 
strategii de dezvoltare la nivel naţional și internaţional, 
expert evaluator al diverselor proiecte de cercetare- 
dezvoltare, trainer, consultant.

Opțiunile sale prof. Günter Stock le-a expus în 
prelegerea Theoria cum Praxi – rolul știinţei în con-
turarea viitorului nostru ținută cu prilejul conferirii 
titlului de Doctor Honoris Causa al AȘM. Oratorul 
a vorbit despre știinţă și provocările acesteia, care pe 
lângă marile probleme ale umanității are responsa-
bilitatea de a oferi abordări interdisciplinare pe toate 
segmentele cunoașterii. El a menționat că astăzi „mai 
mult decât oricând avem nevoie de adevărata inter-
disciplinaritate, ceea ce înseamnă că nu numai ma-
tematicienii, inginerii și practicienii lucrează împre-
ună, dar și filozofii, sociologii și alții. Cele mai mari 
provocări de viitor reclamă implicarea științelor so-
ciale și umanistice, discipline care participa la dialog, 
adaugă competențe la procesele majore de transfor-
mare caracteristice timpului nostru”. Din acest punct 
de vedere, capacitatea academiilor de a reuni cei mai 
buni experți din toate disciplinele și de a lucra în 
echipe interdisciplinare, este un patrimoniu care va 
deveni, fără îndoială, principiul esențial pentru mo-
dul în care facem azi cercetarea, inter- și transdisci-
plinaritatea.

 Totodată, profesorul a remarcat semnificația aca-
demiilor pentru sistemul știinţei, rolul pe care îl joacă 
cercetarea, savanţii în prestarea de consultanţă pentru 
decidenţii politici, dar mai întâi de toate, pentru pu-
blicul larg, în scopul bunei informări și al unor deci-
zii relevante. În ideea că știința și academiile trebu-
ie să joace un rol activ în crearea viitorului Europei, 
profesorul Günter Stock a menționat că actualmente  
ALLEA, în colaborare cu Academia Europaea,  
EASAC, CEAM, Uniunea Academiilor de Științe Me-
dicale, Uniunea Academiilor Europene de Inginerie, 
precum și cu Euro-CASE lucrează la crearea unui me-
canism de consultanță de nivel înalt a Parlamentului 
European și a Comisiei Europene. Pentru prima dată 
academiile sunt invitate în mod activ de către Comisia 
Europeană de a i se oferi consiliere pentru politicile 
sale.


