
Mesaj de felicitare a dlui Ghenadie RÂBACOV, cu ocazia 

aniversării a 18-a de la fondarea ULIM. 

 

Mult stimate Domnule Rector Andrei Galben, mult stimată doamnă Prim-

Vicerector Ana Guţu, stimaţi profesori ai Universităţii Libere Internaţionale din 

Moldova, dragi studenţi, am o deosebită plăcere şi marea onoare să Vă salut pe toți 

în această minunată sală cu prilejul  aniversării de 18 ani de la fondarea 

Universității Libere Internaționale din Moldova. ULIM este un veritabil lăcaş al 

învățământului, culturii, științei și artei. Este templul ce găzduiește o familie unită 

de profesori și studenți, care venerează idealurile libertății și democrației, gândirea 

creatoare şi generatoare a progresului. 

Ulimistă în deplinul sens al cuvântului, Facultatea Limbi Străine şi Științe 

ale Comunicării a venit cu ideea organizării acestui eveniment cu genericul Vivat, 

Alma Mater, care ne unește pe toți. Ne-am reunit ca să ne amintim niște momente 

cheie din istoria ULIM-ului, să împărtășim niște impresii, sentimente, opinii și de 

ce nu să ne felicităm unii pe alții căci este sărbătoarea noastră, a tuturor. 

În calitate de absolvent al acestei prestigioase instituții țin să aduc sincere 

felicitări conducerii universității, corpului profesoral-didactic, studenților cu ocazia 

împlinirii majoratului, o vârstă foarte frumoasă, etapa la care ULIM-ul are cu ce se 

mândri. Mult stimați profesori, dragi colegi, Vă urez multă sănătate că-i mai bună 

decât toate. Să vă dea Dumnezeu multă răbdare și curaj în tot ceea ce faceți, să 

aveți multe realizări, studenți sârguincioși și discipoli cu care să vă mândriți. Să vă 

fie luminată calea vieții așa cum Dvs. luminați calea studenților, așa cum ați făcut-

o și pentru mine pe parcursul anilor de studii. Sunt mândru că am absolvit această 

instituție și Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că reușiți să păstrați mereu aprinsă 

făclia omeniei, a științei, a calității și a valorilor sacre.  

Iar Dvs., dragi studenți, Vă doresc să sorbiți neîncetat din cupa cunoștințelor 

și Măria Sa Cartea să vă ghideze pe tot parcursul vieții, amintindu-vă de cei mai 

frumoși ani petrecuți la Alma Mater.  

La mulți ani ULIM! Vivant profesores! Trăiască studenţii! 

 
 


