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MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN 

Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul 
organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă 
solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod 
suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă și legitimă, 
amenințate fiind suveranitatea, integritatea teritorială și independența de stat. 

Ucraina este supusă unei agresiuni militare externe care nu se înscrie în logica civilizației 
umane din secolul XXI și dacă securitatea nu este partajabilă, insecuritatea unui stat, unui popor nu 
poate fi diminuată prin alimentarea insecurității altui stat, altui popor. Mesajul nostru este unul 
plenar de pace și înțelegere, solidaritate și reziliență, dat fiind că omenirea se află în pragul unei 
catastrofe fără precedent, distrugerea reciprocă este garantată atunci când înțelepciunea și 
răspunderea pentru destinele omenirii sunt jertfite în numele unor obiective iluzorii. 

Institutele de Cercetare au stabilit și întrețin relații fructuoase de colaborare științifică cu 
institutele și universitățile din Ucraina, glasul oamenilor de știință din ambele țări este ferm pentru 
pace și dezvoltare. Exprimăm deplina convingere că problemele pot fi și vor fi rezolvate prin 
negocieri, iar dezbateri vor avea loc doar la masa de negocieri și la foruri științifice. 
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MESSAGE OF SOLIDARITY AND SUPPORT FOR THE UKRANIAN PEOPLE 

The Board of Directors of the Research Institutes, on behalf of all employees of the public 
law organizations in the field of research and innovation they lead, expresses its full solidarity with 
the heroic struggle of the Ukrainian people for the right to decide sovereignly their destiny and 
achieve their European vocation. The cause of the Ukrainian people is right and legitimate, as 
sovereignty, territorial integrity and independence of the state are being threatened. 

Ukraine is subject to an external military aggression that is not part of the logic of human 
civilization in the 21st century, and if security is not shareable, the insecurity of one state, one 
nation cannot be diminished by fueling the insecurity of another state, another nation. Our message 
is full of peace and understanding, solidarity and resilience, given that humanity is on the brink of 
an unprecedented catastrophe, mutual destruction is guaranteed when wisdom and responsibility for 
the destinies of mankind are sacrificed in the name of illusory goals. 

Research institutes have established and maintain fruitful scientific cooperation relations with 
Ukrainian institutes and universities, the voice of scientists in both countries is firm for peace and 
development. We are fully convinced that the issues can and will be resolved through negotiations, 
and that debates will take place only at the negotiating table and at scientific forums. 
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