Discursul inaugural al Rectorului ULIM, Acad. Andrei Galben în cadrul
ceremoniei de deschidere a Centrului de Informare NATO.
ULIM, Septembrie 2014

Excelență, Dle Mehmet Selim Kartal, Ambasador al Republicii Turcia în Republica Moldova,
Excelență, domnilor Ambasadori acreditați în Republica Moldova, prezenți la această ceremonie,
Stimați reprezentanți NATO la Bruxelles şi în Republica Moldova, prezenți în această sală,
Doamnelor şi domnilor,
Onorată asistență!

Vin către Domniile Voastre cu un mesaj de salut și felicitare din numele Senatului și rectoratului
ULIM. Astăzi, participăm la un eveniment de importanță majoră nu doar pentru instituția
noastră, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru funcția şi rolul pe care îl are NATO în
Europa și lumea contemporană. Ca cetățean al Republicii Moldova, sunt profund satisfăcut de
faptul că Republica Moldova a semnat recent Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
Republica Moldova nu este doar geografic o țară europeană, ci parte componentă a civilizației
europene. Spre regret, opinia publică din țara noastră, persoane de vârsta a 2-a şi a 3-a, precum şi
unii din generația tânără, au viziuni diferite în ceea ce vizează conținutul și esența Uniunii
Europene și NATO, în special.
Nu este nici o descoperire sau afirmație tendențioasă dacă voi spune, că mulți dintre concetățenii
noștri au o opinie negativă în raport cu rolul și funcția NATO în lumea contemporană. Acest
fenomen este cauzat de informarea insuficientă a opiniei publice despre NATO. Sper că prin
lansarea Centrului de Informare NATO la ULIM va fi posibil de a include procesul de
conștientizare a NATO în Europa și lumea contemporană, în speranța de a fi tratate corect
misiunea și rolul acestei organizații în prezent și viitor. Sunt sigur, că colegii mei din conducerea
universității, Senatul, corpul profesoral, vor fi capabili să redea Centrului de Informare NATO
amplasat la ULIM, o conotație deosebită, prin faptul ca acest centru să fie inclus în orbita şi
gama relațiilor internaționale universitare şi să devină un model pentru astfel de activități nu doar
în Republica Moldova, dar şi în Europa.
Noi, cei de la ULIM, avem relații de parteneriat şi academice cu diverse organisme
internaționale, ambasadele țărilor de peste hotare acreditate în Republica Moldova, inclusiv țările
din grupul ASEAN, printre care Indonezia și Malaysia. Se preconizează activități serioase în
acest sens.
Profit de ocazie, că aici se află și reprezentați ai Institutului Confucius, în persoana directoarei
dna profesoara Ma și reprezentanții Institutului coreean Se Jong, în persoana doamnei din Seoul,
d-na Kim, pentru care consider că deasemenea este foarte importantă cunoașterea la direct a
misiunii și obiectivelor NATO. Sper că prin astfel de subdiviziuni ale ULIM-ului, precum și
altele, reprezentanții cărora nu sunt prezenți în această sală, dar care sprijină foarte mult cursul
european al țării noastre, politicile organismelor internaționale în promovarea conceptului de
europenizare și globalizare, va fi posibil de a apropia țările şi popoarele noastre și de a construi
astfel o lume mai bună, mai dreaptă și mai prosperă. Dacă nu ar fi NATO, nu ar fi păstrate și

dezvoltate principiile și valorile DEMOCRAȚIEI, care constituie o mare realizare a omenirii, nu
ar fi posibil de a păstra echilibrul relativ a normelor de drept internațional, valorilor general
umane, nu ar fi posibil ca țările și popoarele cu o influență mai mică în lumea contemporană, să
se dezvolte și să spere la o realizare a lor în egală măsură cu marele puteri economice, politice și
militare. În acest context, doar NATO poate servi ca garant întru restabilirea păcii și unității
teritoriale în Ucraina, Siria și alte țări, lovite de reminiscența mentalității geopolitice de la
mijlocul sec. XIX.
În legătură cu lansarea centrului de informare NATO la ULIM, țin să mulțumesc domnului
Mehmet Selim Kartal, Ambasador al Turciei la Chișinău, pe care îl consider unul dintre prietenii
ULIM-ului și ai Republicii Moldova, Agenţiei de Cooperare şi Coordonare TIKA al Guvernului
Republicii Turcia, reprezentanții Cartierului General NATO din Bruxelles şi Republica
Moldova, cu care am colaborat, dar care nu sunt prezenți în această sală, cît și celor prezenți la
acest eveniment pentru sprijinul în fondarea acestui Centru.
În numele Senatului ULIM ne exprimăm recunoștința şi sunt sigur că acele obligațiuni pe care le
are Republica Moldova faţă de organismele internaționale, europene, le împărtășim și noi cei de
la ULIM, în funcție de misiunea noastră, ca parte componentă a societății și a Republicii
Moldova. Vom contribui prin acțiuni concrete întru urgentarea procesului de asociere și aderare
a Republicii Moldova în constelația statelor europene.
În același timp, regret faptul că zilele trecute pentru prima dată Ministrul Apărării al Republicii
Moldova, dl. Troenco, a participat la Summit-ul NATO din Anglia, dar mass-media din țara
noastră nu a informat opinia publică despre acest eveniment important. Cred că este o
incompetență a celor din mass-media sau o rea dorință de a nu informa opinia publică despre
acest eveniment important și tendința anumitor forțe politice de apropiere a Republicii Moldova
cu NATO.
Remarc cu satisfacție că colegii noștri de la Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe Politice și
Jurnalism ULIM, sunt unicii din Republica Moldova care au reușit să includă în curricula
universitară, un curs universitar despre rolul şi misiunea NATO în Europa şi în lume. Asta a fost
prima acțiune a ULIM-ului, iar acest eveniment este răspunsul celor de la NATO şi al Domnului
Ambasador la acțiunea noastră şi sper că împreună vom contribui substanțial la redarea unei
conotații deosebite a NATO în lumea contemporană.
Vă mulțumesc și vă exprim înaltele considerațiuni pentru acest eveniment și vă dorim într-un
ceas bun tuturor!

Notă:

