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DISTINSĂ DOAMNĂ PRORECTOR ELENA MURARU 
Rectoratul Universităţii de Stat din Moldova, adresându-vă cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu 

prilejul frumoasei aniversări, Vă exprimă înalta sa preţuire şi cele mai alese sentimente de consideraţiune. 
Aniversarea pe care o consemnaţi ne oferă deosebita ocazie să constatăm că activitatea Dumneavoastră 

este un adevărat exemplu de dăruire deplină cauzei Universităţii de Stat din Moldova şi spiritualităţii neamu-
lui nostru. În acest context, apreciem efortul Dumneavoastră în reformarea învăţământului superior. Sunteţi 
cu adevărat un prorector al inovaţiei în instruire, un promotor perseverent al practicilor educaţionale avansate, 
un pasionat manager universitar.  

Onorată Doamnă, destinul 
Dumneavoastră este un destin 
exemplar, configurat cu perse-
verenţă de-a lungul anilor pe 
potriva vocaţiei Dumneavoa-
stră. Muncind cu asiduitate şi 
dragoste, aţi reuşit să Vă valo-
rificaţi efectiv aptitudinile şi să 
trageţi o brazdă adâncă pe ogo-
rul educaţiei universitare căreia 
i-aţi consacrat energia, aspira-
ţiile şi realizările. Un loc aparte 
îi aparţine activităţii Dumnea-
voastră în calitate de conferen-
ţiar universitar la Facultatea 
Istorie şi Psihologie unde con-
tribuiţi cu dărnicie şi iscusinţă 
la pregătirea cadrelor de per-
formanţă pentru societatea 
Republicii Moldova. 

Stimată Doamnă Prorector, constatăm cu satisfacţie că meritele Dumneavoastră profesionale întru pro-
păşirea instruirii universitare sunt recunoscute şi apreciate atât de comunitatea academică, cât şi de forurile 
diriguitoare. Acest fapt este probat de titlul onorific Eminent al Învăţământului Public, Ordinul Gloria Muncii 
şi alte menţiuni de care v-aţi învrednicit pe parcursul anilor. 

Om al erudiţiei şi al nobleţei sufleteşti – aşa Vă cunoaştem şi vom fi bucuroşi să Vă ştim încă mulţi, mulţi 
ani. Vă dorim, Doamnă Prorector, multă sănătate, energie inepuizabilă, realizarea tuturor proiectelor de creaţie 
universitară. Să Vă bucuraţi mereu de ceea ce faceţi şi cum o faceţi, să fiţi înconjurată întotdeauna doar de 
prieteni şi adepţi de idei creatoare şi inovatoare. Binecuvântarea Domnului să Vă lumineze sufletul şi viaţa!  
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