Cuvânt de felicitare la deschiderea Congresului ARA, Montreal, 2016,
de Galina Martea, dr., membru ARA, originară din R.Moldova // Olanda
Onorată asistență, Distinsă Doamnă Ruxandra Vidu – presedinte ARA, stimați membri ai
Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, bună ziua!
În primul rând aş vrea să vă felicit cu evenimentul de astăzi care este un prilej pentru noi
discutii, schimb de opinii, cooperare în a dezvolta cât mai bine sistemul de cercetare-dezvoltare şi
nu numai. Totodată, aş dori să mulţumesc administraţiei Academiei Româno-Americane şi, în
special, Doamnei Ruxandra Vidu, presedinte ARA, pentru că m-au promovat pentru a deveni
membru cu drepturi depline al ARA în anul 2016. Vă mulţumesc nespus de mult şi sunt onorată
pentru această nominalizare de valoare!
Onorată asistenţă, astăzi participăm (atât direct, cât şi indirect) la o acţiune nobilă, la o
acţiune extrem de importantă pentru întreg sistemul universal al ştiinţei şi al creaţiei, inclusiv, şi
pentru acele persoane care au menirea să construiască lucruri nobile şi distinse pentru întreaga
omenire. În acest context, aș dori să menționez că o societate/o lume devine civilizată și dezvoltată
doar numai atunci când are la baza ei un sistem de învățământ performant, un sistem de cercetare
competitiv, o clasă intelectuală autentică, un sistem de valori transparent şi, nu în ultimul rând, un
mediu social sănătos care să protejeze şi să promoveze neîntrerupt individul către lucruri frumoase
demne de apreciere. Aceste cuvinte rostite nu trebuie să pară doar niște exclamații frumoase, ci să
fie reproduse în practică și teorie cu adevărat, astfel noi, cu toţii, participând în mod direct la
educarea, instruirea și dezvoltarea unei personalități autentice, parte a unei societăți autentice. Când
ne referim la dezvoltarea personalității, aceasta înseamnă că este vorba despre fiecare individ al unei
societăţi, respectiv, acest individ urmează a fi educat şi instruit pe principii autentice care să-i
producă în existenţa personală şi socială doar conţinuturi cu caracter pozitiv.
Cred, în acest proces al dezvoltării umane şi sociale trebuie să fie prezent intelectualul care
este cea mai importantă substanţă în dezvoltarea şi menţinerea echilibrului spiritual şi cultural întrun mediu social. Anume clasa intelectuală este acel component social care produce bunuri materiale
şi spirituale, valori științifice/artistice/culturale, valori absolute care dezvoltă omenirea continuu.
Deci, în acest joc al evoluţiei umane suntem prezenţi şi noi, toţi acei ce facem parte din sfera
intelectuală, ce facem parte din domeniul ştiintei şi al învăţământului, ce facem parte din sfera artei
şi a creaţiei, ce facem parte din Academia Româno-Americană de Ştiinţe şi Arte. Astfel, prin
intermediul unor asemenea acţiuni de valoare, precum Congresul ARA, Montreal, 2016, se
contribuie enorm nu numai la evoluarea ştiintei, dar şi la promovarea culturii care este un stimulent
pozitiv permanent în civilizaţia umană şi, respectiv, este totalitatea valorilor materiale şi spirituale
necesare individului în a comunica cu societatea. Deci, să aducem mulţumirile de rigoare
organizatorilor şi, în special, Doamnei Ruxandra Vidu, prezident ARA, pentru acest forum de
valoare, Congresul Academiei Româno-Americane de Ştiinte şi Arte, care uneşte clasa intelectuală
de pe mapamond şi care promovează cu demnitate valorile autentice ale creaţiei umane.
Vă mulţumesc mult pentru atenţie şi vă doresc succese cât mai frumoase în realizarea
Congresului ARA în continuare, conform programului stabilit.
Cu mult respect şi onoare,
Galina Martea, dr., membru ARA

