
EVENIMENT 

6 |Akademos 3/2015

ALTEŢA SA REGALĂ PRINCIPELE RADU  
AL ROMÂNIEI – DOCTOR HONORIS CAUSA  

AL UNIVERSITĂŢII AȘM

Alteţa Sa Regală Principele Radu al României a 
fost desemnat cu titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii Academiei de Știinţe a Moldovei. Ono-
rificul titlu i-a fost acordat în semn de preţuire și re-
cunoștinţă pentru promovarea valorilor morale și 
culturale autentice, pentru consolidarea relaţiilor de 
colaborare moldo-române. 

Ceremonia de înmânare a însemnelor de DHC 
a avut loc la 28 septembrie 2015, în sediul Bibliote-
cii Știinţifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut).  Au 
asistat  ministrul Educaţiei, Corina Fusu, ambasadorul 
României în Republica Moldova, ES Marius Lazurcă, 
președintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, 
cercetare, tineret, sport și mass-media, m. c. Vladimir 
Hotineanu, primarul general al mun. Chișinău, Dorin 
Chirtoacă, conducătorii Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, membrii Senatului Universităţii AȘM, savanţi, 
directori ai institutelor de cercetare, doctoranzi, mas-
teranzi, studenţi, liceeni.

Acad. Maria Duca, rectorul Universităţii AȘM, 
care a prezidat ceremonia festivă, a accentuat excepţi-
onalitatea evenimentului, cu multiple valenţe memo-
rabile. „...Onorăm o personalitate marcantă, o figură 
emblematică, care s-a manifestat în viaţa socială, cul-
turală, politică și știinţifică a României, a spus Maria 
Duca, membrii Academiei, corpul academic benefici-
ind de implicarea și generozitatea Alteţei Sale, de înal-
ta preţuire a Casei Regale”. 

Cu sentimente de înaltă recunoștinţă, rectorul 
Universităţii AȘM i-a mulţumit Alteţei Sale pentru 
faptul că a acceptat propunerea Senatului Universităţii 
de a deveni Doctor Honoris Causa, alăturându-se ast-
fel constelaţiei de distinse personalităţi care au primit 
până în prezent acest titlu. 

Tradiţionalul Laudatio a fost rostit de vicepreșe-
dintele AȘM, m. c. Ion Guceac,  care a prezentat ja-
loanele cele mai semnificative ale impresionantului 
parcurs profesional-știinţific ce caracterizează per-
sonalitatea complexă a Alteţei Sale Regale Principele 
Radu al României. „Propunerea de conferire a titlu-
lui onorific de Doctor Honoris Causa a avut la bază 
dăruirea și profesionalismul Alteţei Sale Regale în 
slujba stabilităţii statului modern român, prestigiul și 
credibilitatea instituţiei pe care, cu onoare și credin-
ţă, o reprezintă – Casa Regală din România, presti-
giul profesional și uman de care Alteţa Sa se bucură 

în comunitatea culturală și academică, recunoașterea 
profesională la nivel naţional și internaţional, meritele 
deosebite în realizarea unor obiective de interes pub-
lic și utilitate socială, generozitatea și dăruirea puse în 
slujba civilizaţiei”, a menţionat oratorul, exprimând 
convingerea că Alteţa Sa Regală a fost dintotdeauna, 
este și va rămâne o prezenţă merituoasă pentru me-
diul știinţific, cultural, educaţional și social-politic, 
care militează pentru promovarea unor soluţii inedite 
în dezvoltarea statului român modern.

După ce i s-au înmânat însemnele de Doctor Ho-
noris Causa, Alteţa Sa Regală Principele Radu al Ro-
mâniei a mulţumit Universităţii AȘM pentru onoa-
rea de a-i fi conferit acest prestigios titlu, dar și celor 
prezenţi la ceremonie. „Atunci când am fost rugat să 
iau cuvântul în împrejurarea aceasta festivă, atât de 
onorantă, m-am gândit că cele mai potrivite lucruri 
de spus unei tinere democraţii și unei generaţii tine-
re, care aproape pe nesimţite își așează destinul într-o 
ţară așa cum generaţiile noastre n-au visat-o, este să 
vorbim despre două dintre virtuţile poate dintre cele 
mai importante care ne conduc viaţa personală și via-
ţa profesională: una dintre ele este virtutea libertăţii 
omului și cealaltă este marele dar al dezvoltării.

Alteţa Sa a subliniat că motivul pentru care astăzi 
Coroana este relevantă și prezentă în viaţa de zi cu zi a 
societăţii moldovenești este pentru că susţine în mod 
istoric, nu circumstanţial sau din curtoazie pentru 
idealurile de astăzi ale Republicii Moldova exact prin-

Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, 
28 septembrie 2015.
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cipiile pe care cea mai mare parte a societăţii moldove-
ne le dorește  – o societate liberă, stabilă, predictibilă și 
cât mai multă dezvoltare și prosperitate.

Principele Radu a menţionat și faptul că instru-
mentul instituţiei pe care o reprezintă, cel mai preţios 
lucru este continuitatea, faptul că atunci când apare în 
faţa unei comunităţi, fie ea știinţifică, fie ea geografică, 
apare cu o zestre care nu ţi se datorează ţie, ci unui 
număr mare de generaţii din urmă care n-au lăsat să se 
irosească nimic din bunurile, principiile și virtuţile pe 
care le-au adunat laolaltă în existenţa instituţiei care, 
în cazul Casei Regale, numără anul viitor un veac și 
jumătate, 150 de ani.

Așa vede Alteţa Sa și fericitul eveniment de la Uni-
versitatea Academiei de Știinţe a Moldovei, ca pe o 
continuitate, ca pe o mărturie a faptului că profesorii 
acestei școli, alături de studenţi, posedă memorie, au 
în sufletul lor perspectiva eforturilor uneori miracu-
loase, extraordinare, de neexplicat, pe care predeceso-
rii lor le-au făcut pentru ca noi să fim astăzi aici, așa, în 
acest fel și nu altfel. „Cu atât mai mult are preţ aportul 
Academiei în viaţa Republicii Moldova de astăzi cu cât 
el nu vine singur, vine cu vocea tuturor predecesorilor 
din lumea știinţei și lumea artelor, evident și din lumea 
educaţiei, care au întărit influenţa educaţiei, știinţei și 
artelor în societatea contemporană moldovenească”, a 
punctat proaspătul Doctor Honoris Causa.

Alteţa Sa a anunţat instituirea, începând cu 2015, a 
două burse a Casei Regale, destinate exclusiv Univer-
sităţii Academiei de Știinţe: Bursa „Regele Ferdinand”, 
pentru un student eminent și Bursă „Regina Maria”, 
pentru o excepţională studentă a anului școlar 2015-

Participanții la ceremonia de înmânare a însemnelor de  Doctor Honoris Causa al Universității AȘM  
Alteţei Sale Regale Principele Radu al României. 

2016, iar bursele ar fi potrivit să le primească la Caste-
lul Peleș, în holul de stat, „fiindcă Castelul vă aparţine 
și Dumneavoastră în măsură egală”, acolo ar fi frumos 
ca numele Regilor Ferdinand și Regina Maria sa răsu-
ne o seară pentru Republica Moldova, pentru genera-
ţia ei cea mai tânără de cărturari.

Principele Radu a făcut o valoroasă donaţie de 450 
de cărţi pentru Biblioteca Universităţii AȘM, volume 
pe care Principesa Moștenitoare Margareta și Alteţa Sa 
le-au achiziţionat sau le-au primit. Cărţile au fost ale-
se pe domenii – istorie, diplomaţie, artă, știinţă, sport, 
politică, pentru a sta alături de celelalte volume ale 
Universităţii. „Credem că citite de studenţi, vor avea 
mai multă influenţă în bine pentru viitorul societăţilor 
noastre”, a mărturisit Alteţa Sa.

Cu prilejul conferirii onorificului titlu Alteţei Sale 
Regale, au luat cuvântul ministrul Educaţiei, Corina 
Fusu, președintele Comisiei parlamentare cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport și mass-media, m. c. 
Vladimir Hotineanu și președintele Consiliului Recto-
rilor, acad. Grigore Belostecinic.

După ceremonie, Principele Radu al României 
a vizitat Biblioteca Academiei de Știinţe și a mers la 
Universitatea Academiei de Știinţe, unde a sădit un 
copac pe Aleea Teilor. „E cel mai negru pământ pe 
care l-am văzut, aproape nu-mi vine să cred. Să con-
siderăm aceasta și un simbol, în afară de adevăr. E și 
anotimpul potrivit pentru plantat și copacul potrivit. 
Teiul lui Eminescu acum are și la Chișinău un frăţior”, 
a declarat Alteţa Sa.
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