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S-A ÎNCHEIAT CEA DE-A CINCEA ETAPĂ A PROIECTULUI „DESCOPERĂ ŞI CUNOAŞTE 

ROMÂNIA”, EDIŢIA CENTENAR 

https://www.timpromanesc.ro/s-a-incheiat-cea-de-a-cincea-etapa-a-proiectului-descopera-si-cunoaste-romania-

editia-centenar/ 

 

Acasă nu este un simplu loc, ci o conexiune care se formează între cel care vorbeşte, simte şi 

trăieşte într-o anumită limbă, acasă este acolo unde sufletul nostru simte că aparţine. În acest 

sens, în perioada 31 august – 2 septembrie a.c., Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

(MRP) a desfăşurat a cincea etapă a proiectului „Descoperă şi Cunoaşte România”, ediţia 

Centenar, dedicată românilor din sudul Republicii Moldova. 

 

Prima zi a programului a debutat cu vizita la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ, 

unde grupul din Republica Moldova a descoperit patrimoniul istoric şi arheologic din estul 

României. Ulterior, participanţii au vizitat Muzeul Memorial „Ion Creangă”, bucurându-se astfel 

de fragmente din opera „Amintiri din copilărie” şi de un spectacol oferit de către Centrul pentru 

Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ. Ziua s-a încheiat cu deplasarea la Cetatea 

Neamţului. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/s-a-incheiat-cea-de-a-cincea-etapa-a-proiectului-descopera-si-cunoaste-romania-editia-centenar/
https://www.timpromanesc.ro/s-a-incheiat-cea-de-a-cincea-etapa-a-proiectului-descopera-si-cunoaste-romania-editia-centenar/
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A doua zi a început cu vizita la Mănăstirea Agapia, urmată de turul de care participanţii au avut 

parte la Muzeul Judeţean de Istorie din Botoşani şi de turul Casei Memoriale „Mihai Eminescu” 

din Ipoteşti. Programul pregătit de MRP s-a finalizat cu vizita la Mănăstirea Popăuţi şi Casa 

Memorială „Nicolae Iorga”. 

 

Proiectul MRP „Descoperă şi Cunoaşte România” îşi propune să contribuie la consolidarea 

dialogului între etnicii români din afara graniţelor, în vederea menţinerii legăturilor identitare 

româneşti. Ediţiile anului Centenar sunt dedicate comunităţilor istorice şi se desfăşoară în 

perioada martie – decembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EXERCIŢIU CONSULAR UNITY 2018, LA CHIŞINĂU 

https://www.timpromanesc.ro/exercitiu-consular-unity-2018-la-chisinau/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular, împreună cu 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, vor desfăşura, în data de 6 septembrie 2018, la 

Chişinău, exerciţiul consular UNITY. 

 

Acest demers se înscrie în abordarea proactivă a Ministerului Afacerilor Externe în domeniul 

gestionării situaţiilor de criză consulară şi urmăreşte verificarea şi consolidarea procedurilor de 

intervenţie la nivelul Celulei de Criză MAE, utilizate anterior în soluţionarea cu succes a 

numeroase situaţii delicate consulare. 

 

Totodată, această iniţiativă este realizată în baza Protocolului de cooperare încheiat între 

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, document care stabileşte cadrul legal de asistenţă 

în situaţii deosebite în care sunt implicaţi cetăţeni români în străinătate. 

 

În cadrul exerciţiului va fi simulată, în realitate virtuală, gestionarea unei situaţii de criză în care 

au fost implicaţi atât cetăţeni români, cât şi cetăţeni ai altor state membre UE, precum şi 

utilizarea în cadrul procedurilor de gestionare a crizelor consulare a noilor sisteme informatice, 

componente ale platformei integrate E-Cons, care deservesc în prezent întreaga reţea 

consulară a MAE. 

 

Sistemul de realitate virtuală pus la dispoziţie de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă 

permite simularea unei crize în realitate virtuală care necesită intervenţie multidisciplinară, 

dând astfel posibilitatea de antrenare a echipelor de intervenţie în situaţii complexe. 

 

Astfel de exerciţii consulare constituie un demers extrem de util pentru instituirea unor practici 

unitare în activitatea de profil, subsumată obiectivului de adaptare continuă a activităţii 

https://www.timpromanesc.ro/exercitiu-consular-unity-2018-la-chisinau/
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consulare la standardele şi exigenţele europene în domeniu. 

 

La acest exerciţiu participă Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, 

secretarul general MAE, Cosmin Dinescu, directorul general al Departamentului Consular, 

Bogdan Stănescu, precum şi observatori din Austria şi din cadrul Serviciului European de 

Acţiune Externă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PENTRU ADMITEREA DE TOAMNĂ, UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

(USV) VA AVEA UN CENTRU DE ÎNSCRIERI ŞI LA CHIŞINĂU 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-admiterea-de-toamna-universitatea-stefan-cel-mare-suceava-usv-va-avea-

un-centru-de-inscrieri-si-la-chisinau/ 

 

Pentru sesiunea de admitere din toamnă, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) va 

avea un centru de înscrieri şi la Chişinău, la Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, str. Florilor nr. 4, 

în data de 10 septembrie 2018, anunţă Monitorul de Suceava. 

 

Sesiunea de toamnă a concursului de admitere de la USV va începe în data de 10 septembrie. 

 

La nivel de licenţă, masterat şi doctorat, pentru sesiunea de admitere din toamnă sunt 

disponbile peste 450 de locuri fără taxă. 

 

Oferta de admitere pentru români de pretutindeni la programele de licenţă ale Universităţii 

cuprinde 56 de locuri fără taxă, din care 17 cu bursă. 

 

Informaţii detaliate despre locurile disponibile pentru fiecare program pot fi găsite pe pagina 

www.admitere.usv.ro. 

 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel 

târziu până la data de 19 septembrie. 

 

De menţionat că primii 80 de candidaţi cu domiciliul în mediul rural înscrişi pentru admiterea la 

programele de licenţă (zi) ale Universităţii din Suceava beneficiază de scutire de la plata taxei 

de înscriere, informează reprezentanţii instituţiei. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-admiterea-de-toamna-universitatea-stefan-cel-mare-suceava-usv-va-avea-un-centru-de-inscrieri-si-la-chisinau/
https://www.timpromanesc.ro/pentru-admiterea-de-toamna-universitatea-stefan-cel-mare-suceava-usv-va-avea-un-centru-de-inscrieri-si-la-chisinau/
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CELEBRAREA ZILEI LIMBII ROMÂNE CONTINUĂ LA ISMAIL 

https://www.timpromanesc.ro/celebrarea-zilei-limbii-romane-continua-la-ismail/ 

 

În data de 8 septembrie 2018, la Ismail (Ucraina) va avea loc un eveniment de celebrare a 

Zilei Limbii Române. 

 

Evenimentul, organizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) 

în parteneriat cu Centrul de Informare al României din cadrul Universităţii Umaniste de Stat din 

Ismail, va include o conferinţă pe tema importanţei limbii române în comunităţile istorice, un 

recital de poezie dedicat Zilei Limbii Române şi se va încheia cu un spectacol de muzică 

românească, muzică uşoară şi dansuri populare, susţinut de ansambluri folclorice, colective 

populare şi muzică instrumentală din raioanele Ismail şi Reni. 

 

Organizarea evenimentului reprezintă o bună ocazie de valorificare şi promovare a identităţii 

culturale române în rândul persoanelor de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic 

şi cultural românesc din sudul Basarabiei, precizează IEH. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/celebrarea-zilei-limbii-romane-continua-la-ismail/
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Printre invitaţi se numără reprezentanţi ai Consulatului General al Romaniei la Odesa, 

profesori de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, profesori de la Colegiul Pedagogic 

„Costache Negri” Galaţi, preşedintele Asociaţiei „Danubiana” Galaţi, istorici, jurnalişti din 

Galaţi, reprezentanţi ai comunităţilor de etnie română din regiunea Odesa, poeţi, scriitori, 

profesori şi studenţi de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ŢINUTUL HERŢA: NOUL CORP AL ŞCOLII DIN TÂRNAUCA A FOST INAUGURAT DUPĂ 6 

ANI DE AŞTEPTARE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28593-2018-09-05-07-56-51.html 

 

La 6 ani de la începerea construcţiei noului corp al Complexului Instructiv-Educativ Târnauca, 

acesta a fost dat în exploatare – informează Agenţia BucPress, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Inaugurarea solemnă a noului corp didactic a avut loc la începutul anului şcolar 2018, fapt care 

a adus multă bucurie pe chipurile micuţilor care au păşit pragul acestei şcoli, dar şi al întregului 

colectiv pedagogic. Datorită efoturilor comune, în special, a domnului director, Iacob Postevca, 

visul târnăucenilor de a studia într-o şcoală modernă s-a împlinit. 

 

„Am muncit foarte mult pentru împlinirea acestui vis. Zi de zi am bătut pe la uşile autorităţilor 

de stat pentru a ne sprijini să ducem la bun şfârşit lucrul început în 2012. Şi iată că la 1 

septembrie curent, am tăiat panglica. Este un moment de bucurie şi de mulţumire pentru 

comunitatea noastră, dar şi pentru mine personal. Mă bucur că împreună am reuşit să le 

oferim elevilor un nou corp didactic modern, fapt pentru care le mulţumesc tuturor celor care 

ne-au sprijinit", a spus directorul CIE Târnauca în timpul acţiunilor solemne privind inagurarea 

instituţiei de învăţământ. 

 

De menţionat că la tăierea panglicii noului corp al şcolii au fost prezenţi înalţi demnitari de stat, 

între care, Preşedintele Administraţei Regionale de Stat Cernăuţi, Oleksandr Fişciuk, 

preşedintele Consiului Regional, Ion Muntean, directorul Departamentului Învăţământului şi 

Ştiinţei din cadrul ARS Cernăuţi, Oksana Paliiciuk, Consulul General al României la Cernăuţi, 

Eleonora Moldovan, deputatul poporului, Grigore Timiş, şeful Administraţei Raionale de Stat 

Herţa, Viorel Iastremschi, preşedintele Consiului Raional Herţa, Victor Ciuclea şi alţii. De 

asemenea, au participat preoţii parohi, Dumitru Balan şi Vasile Molodeanov, care au oficiat o 

sluijbă divină precum şi au şfinţit şcoala, urându-le tuturor sănătate, succese în tot ceea ce fac, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28593-2018-09-05-07-56-51.html
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răbdare şi înţelepciune, iar elevilor un drum bun în viaţă, dorindu-le să urce pe cele mai înalte 

trepte ale cunoştinţelor. 

 

Înalţii demnitari de stat i-au felicitat pe locuitorii satului Târnauca cu acest frumos eveniment, 

care va înscrie o nouă pagină în istoria comunei. Totodată, cuvinte de mulţumire şi înaltă 

apreciere i-au fost adresate directorului CIE Târnauca, Iacob Postevca, care în aceiaşi zi a 

marcat 35 ani de activitate în calitate de director al acestei instituţii. Pentru munca şi realizările 

frumoase, dumnealui a fost distins cu medalia „100 de ani de la Vecea Bucovineană", primind 

titlul de „Cetăţean de onoare al satului". 

 

Conform tradiţiei, după um mic program artistic susţinut de elevii şcolii, directorul firmei 

„Nadia", Vasile Bicer i-a înmânat lui Iacob Postevca „cheia simbolică" a noului corp al şcolii. 

 

Menţionăm că pe teritorul localităţii Târnauca funcţionează 6 instituţii de învăţământ. Comform 

hotărârii Consiliului local Târnauca din 30 ianuarie 2018 №1 21/2018 Complexul Instructiv-

Educativ Târnauca a devenit şcoală de bază, iar cele primare: din cătunele Săvineşti, 

Hergheligeni şi Pătrăşceni – au devenit filiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ODĂ LIMBII ROMÂNE ÎN CENTENAR, LA CASTELLÓN 

https://www.timpromanesc.ro/oda-limbii-romane-in-centenar-la-castellon/ 

 

Institutul Hispano Român a omagiat într-un cadru festiv Ziua Limbii Române în Castellón, cu 

motto-ul “Odă Limbii Române în Centenar”. 

 

Duminică, 2 septembrie 2018, oraşul Castellón a fost pentru a treia oară consecutiv gazda 

omagierii Zilei Limbii Române de către comunitatea românească din provincia Castellón, 

organizată de Institutul Hispano Român în colaborare cu Asociaţia Română din Onda. 

 

Institutul Hispano Român a dorit să celebreze aşa cum se cuvine în anul Centenarului Marii 

Uniri, cea de-a 3-a ediţie a Zilei Limbii Române în provincia spaniolă cu cea mai mare 

comunitate românească, deschiderea evenimentului fiind făcută de Valentin Petrovici prin 

interpretarea poeziei “Scrisoare din Basarabia”.  Pentru a două oară consecutiv, gazdă acţiunii 

a fost centrul cultural „La Bohemia”, unde Andrada Eremia şi Lorena Pardo au oferit publicului 

o prezentare bilingvă a întregului eveniment, evidenţiind semnificaţia zilei de 31 august pentru 

vorbitorii de limba română răspândiţi în întreagă lume. 

 

Unul dintre cele mai emotive momente ale serii a fost mesajul transmis românilor de 

pretutindeni de Raluca Stan din Târgovişte, câştigătoarea concursului organizat de Institutul 

Hispano Român în iunie, “Români în Europa – copii Uniţi prin Centenar”, prin care a dorit să 

sublinieze importantă limbii române pentru înfăptuirea Marii Uniri şi de asemenea a adresat un 

mesaj de unitate pentru toţi românii din Diaspora. 

 

Adelina Manea, Andreea Căruntu şi Laurenţiu Călin au făcut să vibreze inimile celor prezenţi 

prin interpretarea muzicală a poeziilor “Limba Română” (graiul neamului), “Răsai” şi “În limba 

ta”. Recitarea poeziei ”Şi dacă” de David Pitarch a reamintit faptul că limba română poate fi o 

limba universală, pentru toţi cei care vor să o înveţe şi să simtă infinitatea graiului românesc, 

aşa cum spunea cu mulţi ani în urmă, unul dintre marii noştri gânditori. 

https://www.timpromanesc.ro/oda-limbii-romane-in-centenar-la-castellon/
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Interpretarea magistrală la pian de tânăra Carla Todoruţ a piesei „Eminescu să ne judece” a 

adus lacrimi de bucurie şi mândria de a fii român în ochii asistenţilor din sală. 

 

Prezentarea “Apariţia şi evoluţia limbii române” realizată de prof. dr. Ioana Repciuc, de la 

Academia Română, filiala Iaşi şi efectuată de Bianca Tudor a făcut să tresară inimile 

asistenţilor, reamintindu-ne tuturor cum se gândeşte şi vorbeşte româneşte şi cum distanţa de 

casă nu poate fi un obstacol în calea păstrării identităţii naţionale a celor care trăiesc pe 

meleaguri îndepărtate şi care doresc să îşi păstreze identitatea naţională, oriunde s-ar afla. 

 

Gheorghe Caulea a interpretat piesele “Cântec pentru Bucovina” şi “Eu n-am venit din altă 

parte”, iar Diana Stănilă a recitat poeziile “Temelia limbii române” şi “Să vorbim româneşte”. 

 

De asemenea  au avut loc dou[ expoziţii fotografice, prima cu reprezentări ale primelor 

documente scrise în limba română, realizată prin bunăvoinţa Academiei Române, filiala Iaşi, şi 

a doua despre evoluţia Limbii Române, realizată prin bunăvoinţa şi colaborarea Muzeului 

Naţional al Literaturii Române. 

 

Unul dintre momentele de românism autentic a  fost recitalul de poezie populară din diferitele 

regiuni ale ţării, în subdialectul sau graiul respectivei zone, realizat de membrii ansamblului 

“Zestrea Românească” şi Andreea Căruntu, care nu ar fi fost posibil fără sprijinul prof. dr. 

Ioana Repciuc, de la Academia Română din Iaşi.  Ascultarea graiurilor populare a stârnit 

interesul publicului, care a regăsit cu plăcere graiul de acasă, moment care a reamintit 

diversitatea şi bogăţia lingvistică a ţării noastre. 

 

La terminarea seratei culturale, toate persoanele prezente, atât cele din Castellón, cât şi cele 

venite din Valencia sau Tarragona, au fost invitate la o degustare de produse gastronomice 

româneşti unde de asemenea au putut servi atât vinuri produse în România, cât şi apă şi 

răcoritoarele naţionale, pentru a marca românismul în toate elementele culturale, tradiţionale şi 
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gastronomice ale serii, această fiind posibilă datorită sponsorizării oferită de către firma 

FoodEx, care colaborează cu Institutul Hispano Român în majoritatea activităţilor culturale ale 

acestuia. 

 

Actul a fost încheiat prin discursul dnei. Consul Roxana Filip, reprezentant al Consulatului 

României în Castellón şi prin intonarea imnului naţional de către cei prezenţi. 

 

Prin acest eveniment, Institutul Hispano Român a dorit să lanseze un mesaj de unitate şi 

înfrăţire către toţi românii, atât pentru cei care se bucură de meleagurile natale, cât şi pentru 

cei care au ales, din diferite motive, calea străinătăţii, dar încă se simt români şi doresc ca în 

acest mare an al Centenarului, sentimentul românismului să unească românii de acasă cu cei 

din Diaspora şi din teritoriile istorice, se arată în comunicatul de presă primit la redacţie. 

 

Institutul Hispano Român mulţumeşte tuturor persoanelor şi entităţilor care au contribuit la 

realizarea acestui eveniment printre care amintim centrul cultural La Bohemia, Ansamblul 

“Zestrea Românească”, dna. profesoara Anca Istrate, firma Foodex, Consiliul judeţean 

Castellón, dna. prof. dr. Ioana Repciuc din cadrul Academiei Române– filiala Iaşi, Muzeul 

Naţional al Literaturii Române, Learning & Development Multicultural Centre şi mulţi alţii. 

 

 

Foto: Manuel Păduraru 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DESPRE DREPTURILE ROMÂNILOR CARE LUCREAZĂ ÎN UK 

https://www.timpromanesc.ro/despre-drepturile-romanilor-care-lucreaza-in-uk/ 

 

Drepturile cetăţenilor români angajaţi în Marea Britanie sunt protejate de legislaţia UK. 

Anumite drepturi se aplică imediat după obţinerea unui loc de muncă, altele depind de durata 

contractului de muncă. 

 

Pentru a vă informa în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le aveţ ca angajat în Marea 

Britanie puteţi consulta http://www.gla.gov.uk. Site-ul are şi o versiune în limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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A DOUA ETAPĂ A PROGRAMULUI ”VOLUNTARI AI PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” 

https://www.timpromanesc.ro/a-doua-etapa-a-programului-voluntari-ai-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-

europene/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a 

lansat partea a doua a programului ”Voluntari ai Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 

Europene”.Acţiunea se va desfăşura în perioada 16 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 şi 

vizează implicarea a 40 de voluntari. Cetăţenii interesaţi să desfăşoare un stagiu de voluntariat 

în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în contextul pregătirii şi exercitării Preşedinţiei 

României la Consiliul Uniunii Europene, îşi pot depune dosarul de înscriere prin intermediul 

aplicaţiei online de pe site-ul de prezentare a pregătirilor pentru preluarea mandatului, 

www.romania2019.eu. 

 

”Ne dorim ca proiectul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene să aibă impact la 

nivelul întregii societăţi, astfel încât fiecare român să simtă că acest proiect îi aparţine. 

Programul de voluntariat le permite celor selectaţi să contribuie cu ideile şi proiectele lor la 

îndeplinirea cu succes a acestui moment important pentru România”, a declarat ministrul 

delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. 

 

 

Foto: Shutterstock 
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În perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2018 s-a desfăşurat, în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, programul-pilot ”Voluntari ai Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene”,  în 

cadrul căruia au participat 38 de voluntari, aleşi din peste 200 de aplicanţi, cu vârste cuprinse 

între 18 şi 40 de ani. 

 

În afara activităţilor curente din cadrul instituţiei, aceştia s-au implicat activ la organizarea şi 

desfăşurarea evenimentelor din cadrul ciclulului de ”Consultări cetăţeneşti privind viitorul 

Uniunii Europene”, precum şi a altor acţiuni de informare dedicate Preşedinţiei României la 

Consiliul Uniunii Europene, organizate sub egida campaniei ”Dialoguri Europene”. 
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REPUBLICA ELENĂ: PRELUNGIREA GREVEI FEDERAŢIEI NAVALE PANELENĂ (PNO) 

PÂNĂ LA 5 SEPTEMBRIE 2018 

https://www.timpromanesc.ro/republica-elena-prelungirea-grevei-federatiei-navale-panelena-pno-pana-la-5-

septembrie-2018/ 

 

Federaţia Navală Panelenă (PNO) a anunţat continuarea grevei, cu blocarea în port a tuturor 

categoriilor de nave până la data de 5 septembrie 2018, ora 6.00. 

 

Se recomandă cetăţenilor români să contacteze firma de transport maritim cu care urmează să 

se deplaseze. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Atena: +302106728879, +302106728875 şi cel al Consulatului General la Salonic: 

+302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de 

permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie cu caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Republica Elenă: 

+306978996222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +306906479076. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA LIMBII ROMÂNE LA CORCEA, ALBANIA 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-la-corcea-albania/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Aromânii din Albania”, 

filiala Corcea şi cu sprijinul Ambasadei României în Republica Albania şi Consulatului Onorific 

al României la Corcea marchează Ziua Limbii Române la Corcea, Albania în data de 7 

septembrie 2018.Evenimentul, care va avea loc la Grand Hotel Continental din Corcea, 

Albania, începând cu ora 11:00, constă într-o conferinţă despre importanţa limbii române în 

comunităţile istorice româneşti şi despre zonele în care este vorbit dialectul aromân, urmată de 

un moment artistic susţinut de interpreţi locali şi ansambluri folclorice din zonă. 

 

Conferinţa va sublinia caracterul unitar al limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti şi statutul limbii 

române ca limbă oficială a Uniunii Europene. De asemenea, proiectul are drept scop 

conştientizarea de către aromânii din Corcea a rolului esenţial pe care limba română/ dialectul 

aromân îl joacă în formarea continuă şi evoluţia comunităţii de care aparţin. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONFERINŢĂ DESPRE „ROMÂNIA ŞI REGIUNILE ISTORICE ÎN ANUL CENTENAR ÎN 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28588-2018-09-03-20-37-00.html 

 

În Parlamentul European va avea loc conferinţa „România şi regiunile istorice în Anul 

Centenar: cultură, identitate, valori europene", prilej cu care va fi abordată şi subiectul unirii 

României cu Republica Moldova. Evenimentul organizat cu sprijinul eurodeputatului Mircea 

Diaconu, la iniţiativa Platformei Unioniste Acţiunea 2012, se va desfăşura miercuri, 5 

septembrie, transmite Romanian Global News. 

 

Manifestarea se va derula sub forma unei audieri publice la care vor participa reprezentanţi ai 

comunităţilor româneşti din regiunile istorice, dar şi din cadrul Uniunii Europene, precum şi ai 

mediului academic, politic şi administrativ din România şi Republica Moldova, inclusiv primari 

unionişti şi lideri ai societăţii civile unioniste. 

 

„În pofida unor întâmplări ale ultimilor ani, sau mai bine zis, ale ultimului secol, rămân totuşi 

infinit mai multe lucrurile care ne unesc, prin comparaţie cu diferenţele care ne despart. Iar în 

unitatea lumii româneşti, care transcende graniţele actuale ale României, stă cheia ieşirii 

noastre din labirint. În baza acestui crez personal, am răspuns propunerii făcute de ACŢIUNEA 

2012 de a reface, în spirit, pentru câteva clipe, România Mare la Bruxelles", a declarat Mircea 

Diaconu. 

 

 

La conferinţă vor fi discutate şi problemele cu care se confruntă comunităţile româneşti 
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istorice. 

 

„Şi în Timoc, Cernăuţi, Odesa sau Basarabia trăiesc români care sunt în acelaşi timp europeni, 

prin cultură, şi ale căror drepturi trebuie respectate. Este poate nevoie de o abordare mai 

implicată la nivel naţional, dar e foarte important ca şi Uniunea Europeană să protejeze dreptul 

la propria cultură al tuturor minorităţilor şi implicit al comunităţilor româneşti din diferite state 

membre sau partenere ale Uniunii Europene. Cultura noastră e identitatea noastră", a punctat 

europarlamentarul Mircea Diaconu. 
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