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Stimați colegi,
Dragi studenți,
Ne regăsim și în acest an aici, în spațiul virtual, mediu care ne ajută să fim
împreună în acest moment important pentru noi toți, dar mai ales pentru cei care
încep acum o etapă esențială din împlinirea visului lor. Pentru că studenția, studiile
universitare asta înseamnă – sunt în sprijinul visului vostru, dragi studenți. Fie că
vorbim de visul unei vieți mai bune, fie că vorbim de idealuri care se răsfrâng asupra
întregii comunități, anii de studii universitare sunt cheia fără de care nu se poate.
Am început cu miezul mesajului meu, pentru că mi se pare esențial să nu
pierdem din vedere obiectivul nostru comun, motivul care ne-a adus pe toți azi, la
această oră împreună, care ne va ține laolaltă mulți ani de acum înainte, într-un efort
de echipă: povestea vieții voastre, destinul pe care vi-l veți clădi cu ajutorul
profesorilor voștri. Să nu pierdem din vedere acest lucru!
Știm cu toții că traversăm vremuri complicate, vremuri care ne pot abate
atenția de la ceea ce avem de făcut fiecare dintre noi. Nu cred că mai încape îndoială,
avem de-a face cu provocarea unei întregi generații. Este o luptă extraordinar de
grea pe care trebuie să o ducem împreună. O câștigăm sau o pierdem? Limităm
pierderile, căutăm oportunități? Putem alege. Puteți alege.

Stimați colegi,
De fiecare dintre noi depind atât de multe în vremuri să le zicem normale. Dar
acum cu atât mai mult. Știu și știm cu toții ce a însemnat toată această perioadă. Dar
de noi, de puterea noastră de convingere, de profesionalismul nostru depind atât de
multe, depind studenții care au ales Universitatea noastră să-i conducă spre visul lor,
spre o viață mai bună! Știu ce rezultate ați avut, știu ce performanțe ați avut, cât de
rapid aproape v-ați reinventat profesional încât să putem fi alături de studenți. Sunt
sigur că ne vom regăsi la finalul acestei provocări sanitare mândri de noi și de ceea
ce am putut face.
Și s-au întâmplat multe la Universitate, chiar dacă a fost pandemie. V-aș spune
numai despre deschiderea stației ITP, a liniei de vinificație de la S.C. Banu Mărăcine,
de inaugurarea Căminului Studențesc nr. 9 și a dispensarului studențesc, de
reabilitarea campusului Facultăților de Inginerie Electrică și Automatică,
Calculatoare și Electronică, construcția unei săli de sport în campusul Facultății de
Educație Fizică și Sport sau a Centrului de Cercetări Agricole.
Stimați colegi,
Dragi studenți,
Acum, poate mai mult ca oricând, am văzut și vedem în zile, săptămâni, luni,
ce înseamnă educația în viața unui om. Educația este drumul sigur către victorie.
Pentru că și educația salvează vieți, sau, dacă-mi dați voie, în primul rând educația
salvează vieți. De asemenea, vedem ce înseamnă cunoașterea pentru societate, pentru
comunitate, pentru lumea în care trăim. Toată planeta a privit și privește către
laboratoarele cercetătorilor. Toată planeta, la unison, a avut această speranță – a
biruinței științei.
Iată în ce moment crucial ne regăsim. Și suntem și noi, profesori și studenți,
chemați să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor, să nu irosim timpul care ni s-a dat
și să ne pregătim pentru viitor!
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