Mesaj
adresat Seminarului Internaţional ULIM-BECO din 19 ianuarie 2012
Multstimate Domnule Ministru!
Stimată Doamnă Deputat!
Stimate Domnule Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Universitare a
Francofoniei!
Stimate Domnule Director al Biroului Europa Centrală şi Orientală
Stimaţi oaspeţi, colegi!
Bine aţi venit la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova!
Suntem nespus de bucuroşi pentru faptul că ULIM găzduieşte astăzi această
manifestare francofonă de importanţă regională. Instituţia noastră a fost mereu
implicată în promovarea idealurilor francofoniei universitare şi a pledat
dintotdeauna pentru un parteneriat participativ foarte activ. În calitatea mea de
rector, am susţinut de la începuturile ULIM încă din 1992 desfăşurarea
programelor academice în limba franceză şi am atras în corpul profesoral
personalităţi notorii din sfera ştiinţei care au avut experienţă universitară în ţările
francofone din Africa de Nord. Aici, la ULIM, animarea proiectelor francofone nu
a fost posibilă fără susţinerea ideilor francofoniei universitare de către distinşii
profesori ULIM Doamna Ana Guţu, deputat în parlamentul RM, Doamna Elena
Prus, directorul Institutului de Cercetări filologice şi Interculturale, Domnul Oleg
Serebrian, fost prorector ULIM actualmente Ambasador al RM la Paris şi alţi
profesori, care activează pînă în prezent la ULIM şi au reuşit să formeze noi cadre
tinere francofone în cadrul ULIM.
Anul acesta ULIM împlineşte 20 de ani. Nu e mult ca şi timp, dar e suficient
pentru a face anumite bilanţuri. Unul din aceste bilanţuri este şi cel mai fructuos:
colaborarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei, care nu a scăzut nici pentru o
clipă din intensitate pe parcursul anilor începând cu 1997.
Stimaţi colegi,
Vă doresc succese în derularea seminarului Dumneavoastră, la ULIM, subiectul
continuităţii proiectelor francofone la toate cele 3 cicluri universitare pare a fi unul
de actualitate sporită pentru întreg sistemul de învăţământ superior nu doar din
RM, ci din întreaga regiune a Europei Centrale şi Orientale.
Vă mulţumesc pentru atenţie, într-un ceas bun!

