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MEDALIA „DIMITRIE 
CANTEMIR” PENTRU 

CRIN ANTONESCU 

În ziua de 5 decembrie 2013, preşedintele Se-
natului României, Crin Antonescu, a fost oaspetele  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  Evenimentul a 
făcut parte din vizita ofi cială pe care înaltul dem-
nitar român a întreprins-o la Chişinău în zilele de 
4-5 decembrie 2013, la invitaţia preşedintelui Parla-
mentului Republicii Moldova, Igor Corman. 

Excelenţa Sa a avut o întâlnire cu reprezentanţii 
comunităţii ştiinţifi ce şi a susţinut în faţa distinsului 
for academic prelegerea publică „Uniunea Euro-
peană – casa noastră comună”. În cuvântul de salut, 
preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a reiterat 
ataşamentul cercetătorilor moldoveni faţă de idea-
lurile unei societăţi bazate pe cunoaştere, argumen-
tând printr-un vast palmares de cercetări fundamen-
tale şi aplicative în care sunt antrenaţi aceştia.

Remarcând viziunile reformatoare, „de o largă 
aspiraţie europeană”, ale  înaltului oaspete, renume-
le său de „promotor activ al valorilor democratice”, 
de „susţinător al învăţământului, ştiinţei, culturii şi 
artei naţionale româneşti” Gheorghe Duca a adus la 
cunoştinţa asistenţei că, „în semn de înaltă preţuire 
şi profundă recunoştinţă pentru contribuţia substan-
ţială la stabilirea, aprofundarea şi diversifi carea re-
laţiilor de prietenie şi colaborare între România şi 
Republica Moldova, inclusiv în domeniile ştiinţei şi  
culturii”, AŞM îi conferă lui Crin Antonescu meda-
lia „Dimitrie Cantemir”. 

În prelegerea pe care a susţinut-o în continuare, 
preşedintele Senatului României Crin Antonescu a 
ţinut să accentueze meritele deosebite ale Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei în promovarea limbii româ-
ne, a culturii strămoşeşti, a tradiţiilor spiritualităţii 
noastre chiar şi în condiţii istorice dintre cele mai 
vitrege. „Dumneavoastră, ieri ca şi astăzi, aţi jucat 
şi jucaţi rolul cel mai important pentru o naţiune. 
Cred cu tărie în rolul elitelor.”

Preşedintele Senatului României a evocat me-
moria tuturor celor care au luptat pentru ca românii 
din Republica Moldova să-şi recucerească libertatea 
de a vorbi şi de a scrie în limba strămoşească. „Nu 
cred că este pedeapsă mai aspră pentru un popor, de-
cât aceea de a fi  lipsit de propria sa limbă, de dreptul 
de a vorbi, de a se bucura, de a suferi, de a cânta în 
limba înaintaşilor săi”.

Crin Antonescu a transmis tuturor un mesaj de 
încurajare şi de felicitare pentru evenimentele recen-
te, prin care Republica Moldova a pornit „hotărât, din 

toată inima, defi nitiv, pe drumul către UE”, invocând 
veştile bune de ultimă oră, de apropiere a momentului 
în care cetăţenii Republicii Moldova vor avea liberta-
tea de circulaţie în spaţiul UE. Ofi cialul a dat asigu-
rări că România va sprijini eurooptimismul insufl at 
de Republica Moldova în spaţiul comunitar şi va fi  
un avocat fi del al cauzei integrării în faţa euroscepti-
cilor. În acest sens, înaltul oaspete a scos în evidenţă 
consecvenţa şi progresele înregistrate de Republica 
Moldova, care au atras admiraţia Europei.

Respectând tradiţiile prelegerilor publice, or-
ganizate de forul ştiinţifi c, preşedintele Senatului 
României a răspuns la întrebări, acordând atenţie 
şi doleanţelor celor prezenţi la întâlnire. Astfel, di-
rectorul Liceului AŞM, Iurie Cristea a propus să fi e 
creat, în premieră, pentru cooperarea moldo-româ-
nă un liceu regional pentru copii dotaţi, în cele mai 
bune tradiţii şi recomandări europene, iar platforma 
pentru acest proiect să servească Liceul AŞM, care 
a înregistrat deja multiple progrese şi performanţe. 

În calitatea sa de expert în domeniul socio-eco-
nomic, rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic 
a propus extinderea proiectelor de investiţii din Ro-
mânia pentru Republica Moldova, care să fi e ghi-
date mai mult pe principiile sustenabilităţii, decât 
a profi tului. În acest context, рreşedintele Senatului 
României, a reiterat că Republica Moldova este şi 
va fi  un spaţiu atractiv pentru investitori, fapt de-
monstrat deja de prezenţa companiilor europene pe 
piaţa moldovenească. 

O altă propunere a venit din partea academicia-
nului Teodor Furdui, care a exprimat dorinţa comu-
nităţii ştiinţifi ce de a crea o sinergie între Academii-
le de Ştiinţe din România şi Republica Moldova, re-
levantă atât prin reprezentanţă, cât şi prin raportarea 
rezultatelor ştiinţifi ce.
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