Discursul Rectorului Universității Libere Internaționale din Moldova,
Academiacian Andrei Galben, cu ocazia inaugurării noului an de studii 2014 – 2015

Multstimați studenți, multstimați audienți ai Programului de formare a competențelor și
abilităților generale,
Onorată asistență!
Aici în sală se află conducerea universității, iar în prezidiu dați-mi voie să vă prezint, de
la stânga la dreapta pe: Dl Alexandru Cauia, absolvent al ULIM, Decan Facultatea de
Drept, Iuliana Drăgălin, absolventa ULIM, Decan Facultatea de Științe Economice,
Zinaida Sochircă, Director DIB, Mihail Cernenco, Decan interimar al Facultăţii de
Istorie, Relații Internaționale și Jurnalism, Dna Ana Guțu, Prim-Vicerector ULIM,
deputat în Parlament, Președinta APCE, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Turcia în Republica Moldova, Dl Mehmet Selim Kartal, Dl Nicolae Țâu,
Vicerector Relații Internaționale, unul din semnatarii declarației de independență a
Republici Moldova, Adrian Ghicov, Seful Departamentului Monitorizare și evidență
proces educațional, Iuri Dubcovețchi, Decan Facultatea Informatică și Inginerie, Dna
Svetlana Rusnac, conf. univ., Decan Facultatea de Psihologie, Asistență Socială și Științe
ale Educației, Dl Vasile Socolov, Decan Facultatea de Biomedicină și Ecologie, Dna
Ludmila Hometkovski, absolventa ULIM, și-a finisat doctoratul la ULIM sub conducerea
doamnei Ana Guțu, Decan Facultatea Litere. Fiți va rog atenți, pentru cei care sunt la
înscriși la Programul de formare a competențelor și abilităților generale - Dl Aurel
Bordian, secretarul general a Comisiei de admitere 2014.
Iar acum îmi permit să vin către domniile voastre cu un mesaj din partea Rectoratului,
Senatului și a colectivului profesoral ULIM.
Multstimați studenți ai anului I, multstimați auditori ai cursurilor de orientare
profesională, dragi părinți, onorată asistență, am o misiune nobila deosebită de a veni
către domniile voastre cu un mesaj de felicitare. Dar pentru aceasta este important ca
sumar să precizăm unele momente ce țin de locul și rolul fiecăruia dintre Dvs. la ULIM.
Este important să rețineți: ULIM-ul este pentru Dumneavoastră a doua casă părintească,
al doilea focar familiar. ULIM-ul nu este al meu, nu este al unui grup de persoane, este al
Dumneavoastră și al unei societăți pe nume Republica Moldova. Venind aici, bucurați-vă
de această mare posibilitate, pentru că cei care au ales ULIM-ul și cei care au fost ghidați
să vină la ULIM pentru a-și continua studiile, ați făcut o acțiune demnă, nobilă și veți
avea posibilitatea de a vă convinge de toate aceste vorbe. Este importantă, în condițiile
concurenței acerbe, acțiunea nobilă pe care am îmbrățișat-o de la început. În sfârșit, s-a
făcut primul pas în sensul realizării ordinii în marea dezordine care se afla până acum în
învățământ, căci nu a fost posibil, cu notele mediocre obținute la bacalaureat, să fie

însușit materialul complicat din scoală superioară și cu acel volum de cunoștințe era
imposibil să devii un bun specialist capabil să te afirmi în condițiile competiției la nivel
național și internațional.
Multstimați studenți ai anului I, dl Ghicov va da citire ceva mai târziu ordinului despre
admiterea Dumneavoastră în rândurile studenților ULIM. Țin să remarc că ULIM este o
instituție ordinara și totodată neordinară. Noi suntem instituția care a apărut grație
reformelor din RM, și mi se pare că este unica instituție de învățământ și nu doar de
învățământ, care în condițiile economiei RM nu doar a apărut, dar a fost posibil să se
afirme plenar la nivel național și internațional. Și daca este așa, vă rog și vă îndemn ca,
odată cu obținerea calității de student ULIM, să fiți capabili să sorbiți din plin din cupa
înțelepciunii care vi se oferă.
Sunteți generația căreia îi aparține viitorul. Spre deosebire de generația mea, aveți marea
posibilitate de a obține studii și de a vă afirma liber prin gândire și activități întru
propășirea neamului și a țării pe nume RM.
Vă rog să încercați să pătrundeți în esență, Dumneavoastră nu sunteți și nu suntem
împreuna, mai inferiori decât alții. Să încercați să pătrundeți în esența lucrurilor, fiindcă
de noi, de fiecare dintre noi, depinde prezența la nivel național și internațional. Împreună
vom face ca lumea să fie mai bună, mai dreaptă. Repet, viitorul vă aparține, dar veți putea
să vă afirmați numai cu condiția că veți obține cunoștințe deosebite. Viitorul nu aparține
celor bogați, este o teză depășită. Nu este departe timpul când veți avea posibilitatea să vă
convingeți de asta. Viitorul nu aparține imperiului celor cu proprietăți, ci imperiului
intelectului. Este foarte important ca Dumneavoastră sa înțelegeți și vă îndemnăm să
sorbiți din cupa înțelepciunii, astfel încât împreuna cu toți oamenii de bună credință din
țară si de peste hotare să fiți membri plenipotențiari ai acestui imperiu intelectual.
Dumneavoastră nu aveți o altă misiune decât de a învăța. Trebuie să reprezentați cu
cinste părinții, neamul si această țară, dar nu doar la nivelul unor declarații.
Aici în sală se află studenți din Coreea de Sud, Turcia, alte state. Pentru noi, cei de la
ULIM, pentru conducerea ULIM-ului, este important ca voi toți, tinerii care au venit
acum la anul I și cei de la cursurile superioare să fiți o familie unită, indiferent de
proprietate, de bogăție, să fiți împreună, fiindcă doar împreună vom izbuti.
Aici în sală sunt mulți studenți care au fost sau sunt scutiți integral sau parțial de plata
pentru studii, sunt mulți care în funcție de cunoștințele pe care le obțineți pentru sine,
pentru părinți, pentru viitorul Dumneavoastră, aveți posibilitatea de a obține în continuare
aceste scutiri de plată. Pentru noi, este foarte important ca toți să fiți eminenții noștri. De
dumneavoastră depinde viitorul fiecăruia din noi: al meu, al universității, al RM și al
neamului nostru.
În încheiere, aș dori să subliniez următorul fapt: onorată asistență, cunoașteți că ULIM-ul
este parte componentă la diverse asociații internaționale academice și universitare, nu
este cazul să le enumăr. Grație celor care monitorizează sistemul relațiilor internaționale
și care sunt în prezidiu și aici în sală, în special a doamnei Valentina Ciumacenco, care de
asemenea este absolventă ULIM și și-a făcut studiile din contul ULIM, actualmente
doctorandă și ocupă funcția de Director al Centrului Cooperare Internațională,

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a devenit anul acesta membru cu drepturi
depline al următoarelor asociații/rețele internaționale: Consiliul European al Limbilor (ELC) cu sediul la Berlin, Germania și Asociația Europeană a Școlilor/Facultăților de Drept (ELFA) cu sediul la Madrid, Spania.

Spun toate acestea, pentru că de efortul Dumneavoastră va depinde dacă veți putea
beneficia de a studia în cadrul programelor de mobilitate academică, în țările cu care
colaborăm. Anual, de la ULIM pleacă la stagii peste hotare circa 450 de tineri. Doar la
finele acestui an, în China și Coreea de Sud au plecat 48 de persoane - unii pentru un an,
alții pentru jumătate de an, iar alții pe trei luni. Prin urmare, trebuie să profitați de toate
aceste avantaje...
Într-un ceas bun!

