Inaugurarea anului academic 2011-2012
Mesaj de salut adresat studenţilor anului I, admişi la studii la ciclul Licenţă şi comunităţii
academice, la 1 septembrie 2011, în incinta Palatului Naţional, ora 10:00
Excelenţă, Domnule Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze,
Fang Li,
Mult stimată Dnă prim-vicerector ULIM, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Ana
Guţu!
Mult stimaţi studenţi, profesori, părinţi, colegi, onorată asistenţă!
Onorat prezidiu!

Vin către Domniile Voastre cu un mesaj de felicitare prilejuit de începutul anului de studii 20112012. Şi o fac aceasta cu o plăcere deosebită, cu atât mai mult, că sunt delegat de a transmite
acest mesaj în numele Rectoratului şi Senatului ULIM.
Dumneavoastră, cei admişi la studii la ULIM, în anul curent, reprezentaţi societatea noastră
contrariată, care până astăzi nu cunosc exact ce limbă vorbesc, reprezentanţii cărei civilizaţii
sunt, şi că sunt bulversaţi de problemele prin care trece Republica Moldova. Mulţi dintre Dvs.,
stimaţi studenţi, aţi făcut studiile în unităţile educaţionale preuniversitare, în condiţiile lipsei unui
sau ambelor părinţi care se află la muncă peste hotare. Nu aţi avut o copilărie plină de fericire şi
împliniri, fiind oarecum obstrucţionaţi sau nemulţumiţi pe conducerea statului. Cu adevărat trăim
timpuri grele. Dar nu numai cei din Republica Moldova, cât şi cei din Europa şi Statele Unite ale
Americii. Noi şi regiunile lumii menţionate, suntem loviţi de efectele crizei economice mondiale.
Acest fenomen este mai puţin întâlnit în China, Coreea de Sud, Japonia, Malaysia şi chiar
Indonezia. Dvs. sunteţi contemporanii unor mişcări migraţioniste masive şi demografice
profunde. Mulţi din cetăţenii Republicii Moldova pleacă în căutare unui loc de muncă sau un
salariu mai bun în special în ţările latine – Italia, Spania, Portugalia, alte ţări europene, cât şi
departe de hotarele Europei, în timp ce mulţi din băştinaşii Italiei , Spaniei, Portugaliei migrează
spre ţările din nordul Europei în speranţa căutării unui loc şi mai bun de muncă şi un salariu mai
majorat, pe când cei din Nordul Europei, imigrează peste ocean. Paradoxul constă în faptul că
mulţi din specialiştii americani au luat calea migraţionistă spre China, Coreea de Sud, şi alte ţări
din Asia Orientală. Între timp, mulţi chinezi din ţara mult prosperă – Republica Populară
Chineză, ţară cu 10% din populaţie care trăieşte în condiţiile unei sărăcii, caută fericirea peste
hotarele ţării de origine. În felul acesta, constatăm un circuit închis la nivel global de migraţiune
a popoarelor lumii. Este un fenomen normal, dar foarte pronunţat şi puţin înţeles de către
oamenii politici ai lumii şi contemporanii noştri. Spre comparaţie: Atunci când, în anul 408
Alarih a cucerit Roma, iar în anul 455 Atila a recucerit-o pentru a doua oară, contemporanii
timpului scriau şi vorbeau ca despre un fenomen care a dus civilizaţia spre pieire. Dar nu s-a
întâmplat nimic, a avut loc un transfer de valori economice, materiale, spirituale şi juridice.
Lumea Romană a evaluat. Aşa şi în cazul contemporan nouă, celor prezenţi aici în sală. Nu se
întâmplă nimic deosebit. Are loc o deplasare de valori, o transformare de realităţi a unei societăţi
noi, în condiţiile când modul de viaţă precedent nu a cedat poziţiile, nu a dispărut.
Iată de ce, mă adresez Domniilor Voastre, generaţiei de adolescenţi, deveniţi studenţi la anul I,
de a vă îndemnă să pătrundeţi în esenţa fenomenului, să nu deveniţi jertfă a fenomenelor

negative, dar să preluaţi şi să multiplicaţi tot ce este pozitiv. Chiar în condiţiile societăţii în
perioada de trecere de la o societate la alta, Dvs. sunteţi foarte privilegiaţi, prin faptul că aveţi
posibilitatea de a gândi şi sorbi din cupa cunoştinţelor într-o societate democratică. Devenind
studenţi la ULIM, veţi avea posibilitatea nu numai să sorbiţi din cupa cunoştinţelor, să savuraţi
din înţelepciunea şi efectul benefic al democraţiei, dar ce este cel mai important, să fiţi capabili
să deveniţi buni specialişti, astfel ca în condiţiile concurenţei sa fiţi capabili să vă manifestaţi
plenar împreună cu semenii voştri din alte instituţii din ţară şi de peste hotare, întru binele
societăţii, poporului şi ţării Republica Moldova. Pentru mine personal, şi colegii profesori, ca şi
pentru părinţii voştri, este cea mai mare fericire pentru ca Dvs. să ne depăşiţi şi să preluaţi torţa
ţării noastre şi să o purtaţi cu dibăcie şi destoinicie în Europa şi lume. De Dvs şi numai de Dvs
depinde succesul şi insuccesul apropiat al Republicii Moldova. De Dvs şi numai de Dvs.,
împreună cu viitori absolvenţi ai centrelor universitare din ţară, depinde succesul neamului Dvs.
al poporului nostru şi Republicii Moldova în ansamblu.
Să Vă aibă Bunul Dumnezeu în pază, să fiţi capabili să generaţi şi să creaţi pentru sine, ţară şi
popor, să înlăturaţi sindromul inferiorităţii, să nu Vă fie frică de a Vă autoevalua şi autopronunţa.
Vă îndemn să reţineţi, căci noi, toţi împreună cu Dvs., suntem reprezentanţii unui popor tot atât
de ingenios şi producător de valori, după cum sunt popoarele tradiţional recunoscute ca
avansate. Dar, aceasta rămâne să o afirmăm prin acţiuni concrete şi studii de excepţie. Vă doresc
să fiţi dominaţi de înţelepciune, clarviziune, luciditate şi capacităţi de binefacere.
Într-un ceas bun!. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Rector ULIM, Aademician
Andrei Galben

