Multstimate Domnule Rector al Agenţiei Universitare a Francofoniei Bernard
Cerquiglini,
Exceleneţele voastre Doamnelor şi Domnilor Ambasadori,
Doamnelor şi Domnilor Miniştri,
Multstimaţi colegi Rectori,
Dragi oaspeţi şi invitaţi,
Am deosebita plăcere şi onoare să-i adresez Domnului Bernard Cerquiglini cele mai
sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia conferirii titlului Doctor Honoris Causa al
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Domnul Rector este un adevărat
model al simbiozei cercetătorului, profesorului universitar şi lingvistului care-şi
desfăşoară activităţile întru gloria şi propăşirea limbii Dumnealui materne – limbii
franceze. Aici, în spaţiul basarabean specific, avem nevoie de astfel de personalităţi
pentru afirmarea şi salvgardarea limbii române. Domnule Rector, Vă mulţumim că aţi
acceptat modesta noastră apreciere şi Vă dorim noi succese în calitatea
Dumneavoastră de mesager al limbii franceze, dar şi de manager al unei asociaţii atât
de numeroase.
Stimaţi participanţi la seminarul de astăzi, consacrat plecării tinerilor specialişti din
Republica Moldova,
Permiteţi-mi să le aduc sincere mulţumiri Domnului Preşedinte Marian Lupu,
Agenţiei Universitare a Francofoniei, conducerii Biroului pentru Europa Centrală şi
Orientală, Antenei AUF la Chişinău, pentru susţinerea ideii proiectului, deoarece
plecarea tinerilor diplomaţi, tinerilor cercetători este o adevărată cumpănă pentru
tânărul nostru stat. Sute de medici, ingineri, pedagogi şi alţi specialişti pleacă anual
din RM în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit.
Vreau să accentuez specificul acestui seminar internaţional, care, fiind găzduit de o
universitate, de fapt se adresează nu doar universitarilor, ci şi funcţionarilor publici,
cei care elaborează şi definesc strategiile, programele guvernamentale menite să
aducă înapoi acasă tinerii specialişti şi cercetători.
ULIM de asemenea s-a confruntat cu fenomenul exodului tinerilor specialişti, când
cei mai buni absolvenţi, care au fost invitaţi să rămână la ULIM, au preferat să plece
peste hotare. Noi de fapt ne mândrim cu ei, deoarece ocupă poziţii profesionale foarte
înalte, dar am fi fost mult mai bucuroşi dacă cei mai buni dintre cei mai buni ar
rămâne aici, în RM, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii şi la
construirea unei democraţii cu tradiţii.

Cea mai mare problemă este de fapt, problema spaţiului locativ pentru tinerii
specialişti. În acest sens, ULIM are un proiect, conform căruia cei mai buni tineri
specialişti de la ULIM să fie asiguraţi cu spaţiu locativ la un preţ simbolic pentru a-i
motiva să rămână la Chişinău şi să nu plece peste hotare.
Stimaţi oaspeţi şi participanţi la seminarul de astăzi,
Vă doresc succese tuturor şi reiterez mulţumirile noastre în adresa Preşedinţiei RM,
Agenţiei Universitare a Francofoniei, Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de
Est şi, desigur, oaspeţilor –experţi care au binevoit să participe la acest seminar cu
experienţe inedite.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

