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INVITAŢIE LA DIALOG – PENTRU ASTĂZI 
ŞI PENTRU MÂINE

Calitatea ştiinţei e ca şi a aurului: 
cu cât e mai vechi, cu atât e mai nou.  Oukhadi

Prin înaintaşi, trecutul conferă valoare istoriei şi legitimitate prezentului. Personalităţi marcante în 
domeniul lor de activitate sau oameni simpli, părinţi, bunei sau străbunei – toţi aceştia sunt creatori ai 
tradiţiilor, fundamentul pe care creşte şi se dezvoltă societatea.

Trăim într-o lume agitată şi pragmatică – epoca informaţiei, concurenţei şi a globalizării care deschide 
noi perspective şi orizonturi de afi rmare pentru cei tineri, competitivi, puternici şi ambiţioşi. Însă noua 
generaţie se poate afi rma doar sprijinindu-se pe moştenirea lăsată de predecesori. Ca să se impună, ca să 
preia cu demnitate ştafeta de la înaintaşi, tinerii au nevoie de continuitate. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor 
informaţionale, avem posibilitatea să le lăsăm urmaşilor  incontestabila contribuţie, pe care iluştrii 
reprezentanţi ai ştiinţei naţionale au adus-o cu multă dăruire de sine pe altarul cercetării şi educaţiei!

Mult stimaţi savanţi!
Dumneavoastră reprezentaţi astăzi tezaurul naţional cel mai de preţ, sunteţi cei care de-a lungul anilor 

aţi format generaţii de specialişti în toate domeniile de activitate. Aţi asigurat, prin competenţa Dvs, calitatea 
actului educaţional. Cu mijloace modeste aţi realizat fapte mari, după cum spuneau anticii: Ad augusta, per 
angusta („Pe calea îngustă (difi cilă) – la rezultate grandioase”).

Comunitatea universitară – studenţii, masteranzii, doctoranzii şi cadrele didactice  ale UnAŞM – Vă 
invită cu mult respect să ne susţineţi în ideea de a crea F O N D U L   D E   A U R   A L   A Ş M. Acesta 
urmează să includă lecţiile şi prelegerile Dvs universitare, impimate pe suport digital, care vor rămâne 
pentru generaţiile viitoare ca model de gândire şi cercetare ştiinţifi că. Noi punem preţ pe profesionalism, 
pe valoare, pe calitatea umană şi intelectuală.  

Vom fi  recunoscători dacă veţi găsi posibilitatea să participaţi la crearea acestei biblioteci video care să  
includă un ciclu de lecţii remarcabile ale unor personalităţi de referinţă din lumea ştiinţei moldave. Lecţiile 
Dvs vor fi  amplasate pe site-ul AŞM şi al Universităţii şi vor putea fi  accesate de toţi doritorii de pe orice 
meridian al globului – astăzi, mâine şi peste ani şi ani.
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