CUVANT DE SALUT
al Ambasadorului Republicii Moldova în Canada, Ala Beleavschi,
la deschiderea celui de-al 40-lea Congres al Academiei Romano-Americane de
Arte si Stiinte
(Montreal, 28 iulie 2016)
Buna ziua! Va salut cu drag din Ottawa. Permiteti-mi sa transmit, in numele Ambasadei
RM in Canada, urarile mele de succes tuturor participantilor la lucrarile celui de-a 40-lea
Congres al Academiei Romano-Americane de Arte si Stiinte.
Felicitari organizatorilor editiei jubiliare a Congresului pentru un program amplu si
interesant. Cunosc cita munca a fost depusa pentru organizarea acestui eveniment si ma
mindresc cu concetatenii mei ce fac parte din echipa organizatorica, Ala Mindicanu si
Nicolae Margineanu, care reprezinta segmental cel mai activ al comunitatii. Gratie
entusiasmului acestei echipe, conduse de Presedintele Academiei, Ruxandra Vidu, si in
rezultatul eforturilor depuse, Congresul ARA a devenit o punte importanta de
comunicare intre diaspora si tara de origine a conationalilor nostri si totodata un canal
de partajare a experientei si expertizei acumulate de-a lungul vietii.
Insusi faptul ca Congresul a ajuns la cea de-a 40 editie vorbeste de la sine despre
viabilitatea acestui proiect ambitios care, in opinia mea, urmareste scopul de a uni si mai
mult diaspora, si totodata, de a scoate in relief capacitatea umana a diasporei de
vorbitori de limba romana, de a discuta modalitatea in care potentialul creativ si
inovator al diasporei sa fie valorificat pe deplin.
Acest potential este apreciat aici in Canada, tara care a stiut sa-si creeze bunastarea prin
valorificarea capacitatilor fiecarui membru al societatii, fie bastinas sau imigrant.
Totodata, ma bucur sa constat faptul ca autoritatile moldoveneti, la fel ca si cele din
Romania, constientizeaza tot mai mult importanta si rolul diasporei in procesele de
modernizare a tarilor noastre si o priveste ca pe un partener strategic de dezvoltare.
Adoptarea, in februarie anului curent, de Guvernul Republicii Moldova a Strategiei
naţionale „Diaspora-2025” şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, vine
sa confirme aceasta teza.
Deci, dupa cum am spus, Congresul este un loc de intilnire a ideilor inovatoare cu un
potential de a genera stabilitate si prosperitate in tarile noastre. Odata implementate cu
succes, aceste idei ar putea aduce plus valoare la dezvoltarea tarilor noastre, iar in cazul
Republic Moldova, ar contribui la asigurarea unui viitor european pentru cetatenii sai in
cadrul marii familii europene.
Va doresc discutii interesante si utile, noi descoperiri si realizari frumoase!
Succes si sanatate tuturor!

