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Solidaritate cu Academia de Științe a Ungariei – pledoarie pentru 

cercetarea fundamentală 

 

Academia Română, cel mai înalt for de cultură și știință din România, cu o activitate de 

152 de ani, desfășurată în două domenii de importanță fundamentală pentru societate – 

cercetarea și creația –, își manifestă îngrijorarea față de situația critică pe care o traversează 

Academia de Științe din Ungaria, în urma diminuării drastice a finanțării pentru anul 2019, 

cu 70%, care afectează funcționarea optimă a instituției și dezvoltarea planurilor de 

cercetare.  

Asemeni majorității academiilor europene, Academia de Științe din Ungaria este o 

instituţie autonomă cu drept de a coordona cercetarea ştiinţifică, îndeosebi cercetarea de tip 

fundamental, activitate științifică de cel mai înalt nivel intelectual, indispensabilă cercetării 

de tip aplicativ, care creează premisele inovării, progresului și dezvoltării. Situația actuală 

periclitează autonomia și libertatea vieții academice și amenință cu dispariția, comasarea 

sau restructurarea importante institute de cercetare fundamentală din Ungaria. 

Aflată în majoritatea statelor europene sub coordonarea academiilor, cercetarea de tip 

fundamental este, cum însuși numele ei semnifică, fundamentul proiectelor de ample 

dimensiuni, dezvoltate pe termen lung, după strategii și planificări coerente și consecvente 

ce acoperă zeci de ani, iar rezultatele acestei cercetări reprezintă sursa inovativă a cercetării 

aplicate.  

De-a lungul timpului, Academia Română a dezvoltat proiecte comune cu Academia de 

Științe din Ungaria, în cadrul schimburilor interacademice, membri ai Academiei Române 

au lucrat alături de membri ai Academiei de Științe din Ungaria în numeroase comisii 

științifice bilaterale sau internaționale, iar cercetători din institutele Academiei Române 

colaborează cu cercetătorii din sistemul academic ungar.  

Ne exprimăm speranța că discernământul, responsabilitatea și echilibrul decizional vor 

prevala asupra unor inițiative administrative insuficient fundamentate, cu un îngust orizont 

științific. Academia Română, alături de celelalte academii europene, este solidară cu 

Academia de Științe a Ungariei, încrezătoare în misiunea academiilor de a fi vocea înalt 

responsabilă a statelor pe care le reprezintă. 


