Inaugurarea anului academic 2012-2013
Mesaj de salut adresat studenţilor anului I admişi la ciclul Licenţă şi comunităţii
academice, la 1 septembrie 2012, în incinta Platului Naţional
Onorat prezidiu!
Mult stimaţi abiturienţi, peste câteva minute studenţi ai ULIM-ului!
Mult stimaţi părinţi! Doamnelor şi Domnilor!
Vin către domniile voastre cu un mesaj, şi fac aceasta cu o plăcere deosebită, din numele
Senatului ULIM, de a Vă felicita pe toţi Dvs. din această sală cu începutul anului de studii 20122013. Generaţia Dvs. în comparaţie cu generaţia mea, este o generaţie favorizată. Cei care sunt
din generaţia mea, nu au aceste posibilităţi, care urmează să le aveţi Dvs. Noi am activat şi
studiat în condiţiile unei societăţi care era bazată pe alte principii, valori, idealuri decât cele care
sunt şi urmează să le realizaţi Dvs. Venind aici la ULIM, împreună cu semeni Dvs. din alte
centre universitare ale Republicii urmează să făuriţi viitorul acestei ţări, acestui pământ,
indiferent de etnie, apartenenţă la rasă sau confesiune. De Dvs şi numai de Dvs depinde
prezentul şi viitorul acestui popor, de generaţia noastră mai puţin. Pentru că noi am fost educaţi
în spiritul îndeplinirii cu exactitate a indicaţiilor celor superiori. Dvs. veniţi să sorbiţi din cupa
cunoştinţelor în condiţiile unei societăţi democratice. Adevărat că unii confundă democraţia cu
anarhia. Şi totuşi Dvs. veţi avea posibilitate să vă formaţi caracterul, să deveniţi personalităţi în
condiţiile unei libertăţi în gândire şi în activitate întru promovarea neamului, poporului, ţării
noastre a comunităţii europene şi mondiale. Dvs. sunteţi a căror buneii şi străbunei Dvs. nici nu
au visat, nici eu, care sunt cărunt, nu am visat la o atare situaţie. Eu sunt cel care am adus litigii
vehemente occidentului în sensul exploatării popoarelor din Asia, Africa, America Latină etc. Nu
am putut să-mi imaginez că vor trece anii şi eu, care am fost educat prin prisma ideologii
marxist-leniniste, să contribui la acea misiune nobilă de culturalizare, civilizare, avansare a
popoarelor din Africa în constelaţia popoarelor contemporane. Toate acestea au impulsionat
crearea primei filiale din Sudan, aşa se munceşte şi în sensul realizării acestor idealuri în Iraq şi
în Turcia şi împreună cu colegii, partenerii de bună credinţă din Europa şi Asia Orientală,
Coreea, China şi alte state. De Dvs. şi numai de Dvs, de modul în care veţi fi capabili să sorbiţi
din cupa cunoştinţelor, depinde viitorul Dvs şi a copiilor Dvs. Noi nu suntem cu nimic mai
inferiori decât cei care au fost capabili să avanseze, nu trebuie să vă fie frică să Vă autolansaţi,
autoevaluaţi, avansaţi. Aici la ULIM veţi avea poziţii fertile, favorabile întru realizarea Dvs. Aici
la ULIM veţi avea posibilitate nu numai să sorbiţi din cupa cunoştinţelor în profesiile alese dar
să studiaţi limbile de comunicare internaţională, să aveţi posibilitatea de a Vă deplasa în centrele
universitare de peste hotare cu care colaborăm şi să-i primiţi în calitate de oaspeţi pe colegii şi
prietenii Dvs care urmează să vină din abundenţă din universităţile cu care noi colaborăm. Pe
lângă multe alte facilităţi, sunteţi generaţia care întâmpină multe alte probleme. Sunt sigur că
majoritatea persoanelor de aici sunt bulversaţi şi dezorientaţi, Dvs încă nu cunoaşteţi de unde
veniţi, din ce seminţii Vă trageţi, ce limbă vorbiţi şi ce istorie aveţi. De vină este generaţia celor
maturi. Dvs. trebuie să fiţi mai superiori, să-i depăşiţi pe părinţi, profesori, miniştri, preşedinţi,
rectori şi alţii, pentru ca să nu mai persiste mărul discordiei în societate, pentru ca Republica
Moldova să fie un stat egal şi prosper în comparaţie cu alte ţări.
Mult stimaţi viitori studenţi! Mulţi dintre Dvs cunosc realităţi arhicunoscute. Republica noastră
trece printr-o etapă prin care a trecut şi Israelul, Japonia, Coreea de Sud, reprezentanţii căreia
sunt aici prezenţi în sală, ţară care a fost la nivelul unui default naţional dar care a fost capabilă
să devină una din cele mai puternice state datorită oamenilor care s-au unit, de la mic la mare,

pentru a salva ţara. Nu aşteptaţi daruri de la natură, nu aşteptaţi să Vă dea Guvernul, Parlamentul
sau altcineva, ei sunt oameni ca şi noi. Trebuie să fiţi conştienţi că de fiecare dintre dvs, de toţi
împreună depinde prezentul şi viitorul, nu trebuie să ne plângem că trăim aşa cum trăim.
Încercaţi să depuneţi eforturi pentru ca aceste dificultăţi să le depăşim împreună. Însă acest lucru
depinde de volumul cunoştinţelor pe care le veţi acumula. Se vorbeşte cu siguranţă, şi eu în
calitatea mea nu de rector şi de cetăţean, Vă afirm că în viitorul apropiat vor fi apreciaţi nu cei
bogaţi dar cei care au intelect, viitorul aparţine imperiului intelectului şi cunoştinţelor. Ţineţi
cont de acest mesaj şi depuneţi eforturi, pentru ca venind la ULIM, nu doar să sorbiţi din cupa
cunoştinţelor ci să încercaţi să implementaţi aceste valori.
Într-un ceas bun!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Rector ULIM,
Andrei Galben

