
Piata Mare - \&quot;invadata\&quot; de 2.500 de studenti
Cu emotii, dar si extrem de increzatori, studentii Universitatii "Lucian Blaga " din Sibiu au trecut la pas
pe strada Nicolae Balcescu, imbracati in robe, pentru a ajunge la locul unde s-a auzit "Gaudeamus " din
piepturile a 2.500 de tineri, care, ieri, au pus in cui studentia. Pentru prima data, cele noua facultati ale
Universitatii "Lucian Blaga " si Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu " din Sibiu au organizat un
curs festiv impreuna, in Piata Mare. Sibienii care au vazut acest mars, pe sunet de fanfara, au ramas
impresionati, i-au aplaudat indelung de pe margine, iar cativa turisti care se aflau la terasele de pe Corso
au tinut sa ii felicite si au dat mana cu cativa absolventi, le-au facut poze si le-au urat o viata buna. 
  
  Ca dupa o victorie de mult asteptata, studentii au cantat pe Corso. De fapt, acesta a fost momentul lor de
distractie inainte de a primi povetele celor care le-au fost dascali timp de trei, patru, cinci sau sase ani.
Cele mai vocale au fost fetele de la Litere, dar nici baietii de la Inginerie nu s-au lasat mai prejos, si, din
cand in cand, vocile baritonale ale baietilor le acopereau pe cele ale fetelor. De departe, s-au remarcat
absolventii de la "Teatru ", care au scandat pe tot Corso: "Iubesc teatrul! Teatrul este viata mea ", iar
studentii Facultatii de Drept au aparut sobri, ca si cum se indreptau spre sala de judecata: aproape fiecare
dintre ei purtand in maini mape sau dosare. 
  
  "Sa fiti mandri de voi! "
  
  Primul care le-a vorbit celor 2.500 de absolventi prezenti in Piata Mare a fost rectorul Universitatii
"Lucian Blaga " din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea. El le-a urat celor care au terminat facultatea
sa fie mandri de ei si sa valorifice cunostintele acumulate. Rectorul s-a adresat si parintilor tinerilor
absolventi, indemnandu-i sa fie mandri de copiii lor si de ceea ce au reusit sa faca. "Iata ca astazi, orasul
Sibiu simte odata cu noi. E o sarbatoare a orasului! Orice s-ar spune, suntem o forta in Sibiu. Sibiul este
oras universitar si acest lucru trebuie evidentiat de fiecare data. Şi trebuie simtit si trait de fiecare data.
Dragi absolventi, sper ca sunteti mandri ca acum, la sfarsitul acestei perioade din viata voastra, ati studiat
la Sibiu, la Universitatea "Lucian Blaga". Sper ca parintii dumneavoastra sa fie mandri de voi. Sa fie
multumiti ca ati ales universitatea si orasul potrivit pentru dumneavoastra. Eu va multumesc pentru
bucuriile, pentru clipele deosebite pe care le-am trait impreuna de-a lungul anilor studentiei si va doresc
tuturor sa veniti de fiecare data cand aveti nevoie la Universitate pentru cunoastere sau pentru revedere.
Va doresc tuturor absolventilor sa aveti puterea de-a lungul traiectoriei dumneavoastre profesionale sa
dovediti ceea ce ati acumulat in Universitate, sa dovediti ca Sibiul acorda intotdeauna o importanta
deosebita culturii si educatiei, pentru ca numai prin cultura si educatie putem sa fim puternici. Va doresc
sa aveti mult noroc in viata! ", a spus rectorul ULB Sibiu, prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea. 
  
  Sibiul, pregatit pentru absolventi 
  
  Primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, le-a dat incredere absolventilor. Le-a spus ca Sibiul este
pregatit sa absoarba forta de munca, fiind un exemplu in acest sens in Romania. "Ma bucur ca anul acesta
festivitatea de absolvire a promotiei 2013 a Universitatii Lucian Blaga si a Academiei Fortelor Terestre
are loc in spatiul generos al Pietei Mari, acordand, astfel, importanta meritata acestui eveniment foarte
important. Acest moment este cu atat mai important anul acesta cu cat Sibiul sta sub semnul programului
SMART, un proiect care promoveaza tocmai aceasta latura a orasului nostru, mediul universitar. Pentru
dumneavoastra, care astazi finalizati cursurile facultatii, acest moment este unul de inceput. Este
inceputul parcursului dumneavoastra ca membri productivi ai comunitatii din care faceti parte. Intrand pe
piata muncii, fiecare dintre dumneavoastra va putea sa isi foloseasca cunostintele acumulate in
construirea unei cariere, dar si in folosul comunitatii sibiene. Sibiul este un exemplu pozitiv in tara in
ceea ce priveste forta de munca. Pe langa faptul ca somajul in Municipiul Sibiu este scazut, angajatorii au
demonstrat ca pot absorbi specialisti in toate domeniile, apreciind calitatea fortei de munca produse de
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universitatile sibiene ", le-a spus absolventilor primarul Sibiului, Klaus Iohannis. De asemenea, primarul
i-a indemnat pe cei prezenti sa nu isi incheie pregatirea aici, ci sa se perfectioneze in continuare. 
  
  
  "Sa se opreasca exodul de creiere! "
  
  in fata studentilor si a profesorilor, dar si a invitatilor la evenimentul din Piata Mare, presedintele
Senatului ULB Sibiu, prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean a spus ca spera ca factorii de decizie sa
gaseasca solutia de a-si pastra valorile in tara. "Nutresc speranta ca Romania, reprezentata de factorii de
decizie, va sti sa apere aceste valori si va sti sa opreasca in cel mai scurt timp exodul de materie cenusie
care nu reprezinta altceva decat o externalizare a beneficiilor si o internalizare a costurilor. Constantin
Noica spunea foarte frumos ca in viata poti invata multe si de la multi, dar profesorul nu e decat acela
care te invata sa inveti ", a spus Constantin Oprean.
  
  Prefectul Sibiului, Ovidiu Sitterli le-a urat si el succes, dar si putere pentru truda care va urma. "Pentru
dumneavoastra, absolventii, ziua de astazi este un nou inceput plin de visuri, sperante si provocari.
Succesul in cariera pe care v-ati ales-o presupune multa truda, dar sunt convins ca o veti dobandi ", a spus
prefectul Sitterli. 
  
  Presedintele Consiliului Judetean, Ioan Cindrea, le-a urat absolventilor ca prin pregatirea lor sa schimbe
viitorul in bine. "Prin munca lor, prin valoarea lor, prin pregatirea acumulata in facultatile pe care le-au
absolvit, ei, abolventii de azi, vor schimba in bine viata noastra, a tuturor. Le doresc succes. Cu siguranta
ca viitorul nu este simplu, dar am incredere ca aveti forta si cunostintele necesare sa invingeti orice fel de
greutati ", a spus Ioan Cindrea, care a tinut sa le multumeasca dascalilor pentru succesul absolventilor,
dar si parintilor si celor care i-au sustinut pe absolventi.
  
  Rectorul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu ", general de brigada prof. univ. dr. ing. Ghita
Barsan le-a urat si el tinerilor absolventi sa duca mai departe ceea ce au invatat la Sibiu, asa cum au
facut-o si pana acum. 
  
  Premii pentru cei mai buni
  
  Fiecare facultate a trimis mesajul ei prin reprezentanti. Şi-au amintit, astfel, de clipele frumoase
petrecute impreuna, dar si de momentele grele ale examenelor. A urmat, apoi, moment solemn: a fost
predata cheia universitatii. Toti studentii au urcat pe scena si fanfara s-a facut din nou auzita in Piata
Mare.
  
  De asemenea, studentii cu merite deosebite au primit diplome din partea rectorului ULBS,
prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea si din partea generalului de brigada prof. univ.dr.ing. Ghita Barsan.
  
  Seara s-a incheiat pe muzica lui Tudor Chirila si a trupei Vama. Rectorul Universitatii "Lucian Blaga ",
l-a felicitat pe Tudor Chirila, care, ieri, in Piata Mare, in fata a 2.500 de studenti, si-a serbat ziua de
nastere. 
  
  Nu doar evenimentul de ieri le va aduce aminte absolventilor de anii studentiei, ci si esarfele purtate,
fiecare in culori diferite, in functie de facultate, si tocile, pe care Universitatea le-a daruit celor prezenti la
cursul festiv din Piata Mare.

Cuvinte cheie: piata mare  romania  poze  tocile  municipiul sibiu  constantin noica  universitatii lucian
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