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Eveniment

EMIL CONSTANTINESCU, 
ÎN VIZITĂ LA A.Ş.M.

 
Fostul preşedinte al României (1996-2000), 

Emil Constantinescu, a întreprins, în ziua de 30 
ianuarie 2010, o vizită de lucru la Academia de 
Ştiinţe a Moldovei. Cel de-al doilea preşedinte al 
României postcomuniste, dr. în geologie, prof. 
univ. Emil Constantinescu, s-a afl at la Chişinău în 
calitatea sa de savant, lider al societăţii civile din 
România şi de preşedinte al Fundaţiei Române 
pentru Democraţie care sprijină universităţile din 
ţările vecine în vederea implementării rigorilor 
Procesului de la Bologna. 

Înaltul oaspete a remarcat modelul inovator 
de administrare a ştiinţei din Republica Moldova, 
mecanismele efi ciente aplicate în vederea stabilirii 
unei legături strânse între cercetare şi educaţie, 
menţionând că, de la prima sa vizită la A.Ş.M., în 
anul 1990, în calitate de rector al Universităţii din 
Bucureşti, comunitatea ştiinţifi că din ţara noastră 
a înregistrat o evoluţie spectaculoasă pe toate 
dimensiunile.

Amintim că Emil Constantinescu s-a născut 
în oraşul Tighina, Basarabia, astăzi Republica 
Moldova. Este primul preşedinte al României care 
s-a învrednicit de cea mai înaltă distincţie de stat a 
Republicii Moldova – Ordinul Republicii, distincţie 
înmânată, în anul 2000,  de preşedintele Petru 
Lucinschi.

Oaspetele de onoare al AŞM, cu o experienţă de 47 
de ani în sistemul românesc de cercetare, s-a întreţinut 
cu elevii supradotaţi de 
la Liceul Academic. El 
s-a arătat impresionat 
de curăţenia sufl etească, 
agerimea minţii şi simţirea 
românească a acestor 
liceeni cu totul deosebiţi. 
Elevii s-au interesat de 
originile basarabene ale 
fostului preşedinte al 
României şi l-au întrebat 
simplu: „Ce semnifi caţie 
are Patria pentru Domnia 
Sa?”. Basarabeanul Emil 
Constantinescu le-a 
răspuns elevilor că se 
mândreşte cu faptul că e 
român născut pe malul 
Nistrului şi asta a fost 
scris întotdeauna în CV-ul

său. „Două valori sunt fundamentale în formarea 
personalităţii omului – Credinţa şi Patria”. La rândul 
lor, liceenii au mărturisit că întâlnirea cu o asemenea 
personalitate a vieţii publice româneşti o vor ţine minte 
toată viaţa. 

„Apreciez mult iniţiativa Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei de a înfi inţa o Universitate Academică, 
or, realizarea unei legături strânse între procesul 
de cercetare şi cel de educaţie, chiar pe terenul 
cercetării, mi se pare una cu adevărat excepţională”, 
a declarat la Chişinău fostul preşedinte al României, 
Domnul Emil Constantinescu, în cadrul vizitei 
sale la Universitatea Academică, singura instituţie 
din Republica Moldova, care activează în baza 
principiului occidental – educaţie prin cercetare. 
„Nu numai în România, dar şi în mai multe state 
europene trebuie create asemenea universităţi, 
capabile să furnizeze rapid cadre ştiinţifi ce pentru 
edifi carea unor economii performante şi prosperarea 
naţiunii”, a adăugat Emil Constantinescu. 

Savanţii Gheorghe Duca şi Emil Constantinescu 
au semnat, în cadrul vizitei, Declaraţia de la 
Chişinău, care constituie o iniţiativă inedită din 
perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană.  

Vizita distinsului oaspete la Chişinău a culminat 
cu o acţiune semnifi cativă: în semn de înaltă 
apreciere pentru contribuţia sa la (re)integrarea 
culturii şi ştiinţei de pe cele două maluri ale Prutului, 
preşedintele A.Ş.M., acad. Gheorghe Duca i-a 
înmânat marelui savant şi om de stat român, Emil 
Constantinescu, Medalia Dimitrie Cantemir, cea 
mai înaltă distincţie a A.Ş.M. 

Ex-preşedintele României, Emil Constantinescu,
în dialog cu savanţii  A.Ş.M., 30 ianuarie 2010


