Stimată doamnă Președinte a Senatului Universității Agora,
Stimate domnule Președinte al Consiliului de administrație al Universității Agora,
Stimate domnule Rector al Universității Agora,
Stimați colegi și colege, cadre didactice și personal administrativ,
Dragi studenți,
In curând, se vor împlini 10 ani de când am aflat de universitatea dumneavoastră și, la invitația
conducerii Universității m-am alăturat cu entuziasm și sinceritate actiunilor de afirmare a ei.
De ce am făcut-o? Am făcut-o pentru motivul ca am simțit, de la bun început , calitatea
excelentă , atât în plan profesional cât și uman, al celor de aici, pe care îi simt nu numai colegi ci si
prieteni vechi. Cred în viitorul acestei universități mici dar foarte dinamică, cu oameni dinamici și
deschiși. M-am simțit excelent ori de câte ori am venit aici pentru conferințe științifice , pentru cursuri si
întâlniri cu studenții. Și tot așa s-au simtit prietenii mei care au venit aici din diferite tări ale lumii, din
Chile, China, Franța , Grecia , Spania … Rămân de neuitat ceremoniile de sfârșit de an la care au
participat nu numai personalul universității și studenții dar și părinții și prietenii absolvenților. Am simțit
cu acele ocazii puterea națiunii noastre atâta vreme cât dumneavoastra cei de aici și noi ceilalți în restul
țării suntem împreună, suntem uniți. De altfel și Academia Română , din care fac parte din anul 1991, a
fost puternică deoarece, chiar de la înființare, în anul 1866, a avut în compoziția ei pe unii dintre cei mai
de seama intelectuali din ținuturile locuite de români (astfel, dintre cei 21 de “părinti fondatori”, 3
proveneau din Transilvania și cate doi erau din Banat si din Maramureș). Îmi amintesc cu mare emoție de
prima mea întâlnire cu studenții Universității, desfășurată în Casa de cultură, de toate conferințele
desfășurate în Amfiteatru sub tabloul care îl infatisaza pe Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit prima Mare
Unire. Cu multă bucurie, îmi amintesc de de recitarea, în limba română, a poemului eminescian “Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie“ de către prof. Carolina Lagos, venită tocmai din Chile ( denumire care
înseamnă “ la capâtul lumii). Îmi amintesc cu recunoștință de ceremoniile în care am primit titlul de
Doctor Honoris Causa, primul acordat de Universitate , sau de cel de membru de onoare al Senatului.
Aici s-au obținut realizari remarcabile și, la unele dintre ele , am satisfacția de a fi contribuit și eu.
Menționez în primul rând ICCCC, cea mai de suces, în opinia mea, conferință de IT, automatică și
comunicații din Romania și revista IJCCC, care integrează ele trei discipline si a intrat în lista ISI la
numai 3 ani de la demararea ei .
Am încercat sa fiu împreună cu dumneavoastră în toate ocaziile importante. Anul acesta , deși miam dorit mult, nu pot, din motive medicale, să fiu fizic împreună cu dumneavoastră cu această ocazie
festivă. Fiți, vă rog, încredințați că gandul meu vă va însoți și în aceste zile și că, sufletește, vă voi fi
alături.
Urez succes și afirmare pe planuri multiple Universității Agora. Doresc sănătate și realizări
tuturor celor legați într-un fel sau altul, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, de universitate!.
Doresc pace și prosperitate Țării noastre și tuturor locuitorilor ei!
Bucrurești, 10.05.2015

Acad. F. G. Filip

