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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. A fost depusă prima listă pentru alegerile din cadrul Consiliului Naţional al Minorităţii 

Naţionale Române din Serbia 

2. Concert extraordinar etno-jazz la Cahul, cu ocazia „Zilei Limbii Române” 

3. Conferinţa „Limba noastră cea română”, de Ziua Limbii Române – la Cernăuţi 

4. „Ziua Limbii Române”, marcată la Vidin, Bulgaria 

5. Oameni de cultură din Cernăuţi vor participa la Congresul Internaţional al Eminescologilor, 

care se va desfăşura la Chişinău 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

6. Tabără pentru copiii românilor din Cehia 

 

III. ACTUALITATE 

 

7. Români care nu se văd – profesori de Limba Română în afara graniţelor, decoraţi de 

preşedintele Iohannis 

8. MRP anunţă că a început plata burselor pentru copiii etnicilor români care învaţă în limba 

română în Ucraina 

9. Comunicat de presă - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

10. Va fi deschisă ruta aeriană Chişinău – Timişoara 
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A FOST DEPUSĂ PRIMA LISTĂ PENTRU ALEGERILE DIN CADRUL CONSILIULUI 

NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-depusa-prima-lista-pentru-alegerile-din-cadrul-consiliului-national-al-

minoritatii-nationale-romane-din-serbia/ 

 

Mieruri, 29 august 2018, Comisia Electorală Republicană din Belgrad a adoptat lista electorală 

„Lista Românească – Dr. Ion Omoran” pentru alegerile în cadrul Consiliului Naţional al 

Minorităţii Naţionale Române din Serbia, carea vor avea loc pe data de 4 noiembrie 2018, 

anunţă Comunitatea Românilor din Serbia. 

 

Este prima listă predată şi aprobată. Lista electorală are 23 de candidaţi şi este susţinută de 

un număr total de 580 de declaraţii ale alegătorilor certificate. 

 

Lista este alcătuită din membrii CRS, dar şi români afirmaţi şi respectaţi în mediul din care 

provin, uniţi în ideea îmbunătăţirii funcţionării a CNMNR-ului în folosul comunităţii româneşti. 

 

După depunere, purtătorul listei dr. Ion Omoran, vicepreşedintele CRS, a dat declaraţia că 

această listă este o listă puternică, fiind convins că este lista câştigătoare, având în vedere 

sprijinul masiv primit din rândul românilor într-un termen foarte scurt, mai scrie sursa citată. 

 

 

Sursa foto: Comunitatea Românilor din Serbia 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-depusa-prima-lista-pentru-alegerile-din-cadrul-consiliului-national-al-minoritatii-nationale-romane-din-serbia/
https://www.timpromanesc.ro/a-fost-depusa-prima-lista-pentru-alegerile-din-cadrul-consiliului-national-al-minoritatii-nationale-romane-din-serbia/
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CONCERT EXTRAORDINAR ETNO-JAZZ LA CAHUL, CU OCAZIA „ZILEI LIMBII 

ROMÂNE” 

https://www.timpromanesc.ro/concert-extraordinar-etno-jazz-la-cahul-cu-ocazia-zilei-limbii-romane/ 

 

„Ziua Limbii Române” va fi marcată la Cahul, în Basarabia, în data de 31 august 2018 printr-un 

concert extraordinar etno-jazz, susţinut de Vali Boghean şi Band-ul său, anunţă IEH. Valeriu 

Boghean este unul dintre cei mai talentaţi muzicieni din Republica Moldova, aclamat de 

publicul care umple sălile de spectacole până la refuz. Pe lângă vocea sa inconfundabilă, este 

cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor aerofone, incluzând trompeta, saxofonul, flautul, 

tilinca, kavalul, dudukul, cimpoiul şi clarinetul, dar nu ratează ocazia de a-şi cuceri audienţa cu 

interpretări la chitară clasică şi bass. El va fi acompaniat de un band, format din unii dintre cei 

mai buni muzicieni din Basarabia, cu o mare experienţă internaţională. Concertul are loc în 

Piaţa Horelor din Municipiul Cahul, începând cu ora 19,00. 

 

Evenimentul, care se adresează românilor din Basarabia, este organizat de Institutul ,,Euxodiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, în parteneriat cu Consulatul General al României la Cahul, din Republica 

Moldova, şi Primăria oraşului Cahul. 

 

Proiectul se înscrie în programul „Caravana Identităţii Româneşti – program din domeniul 

identitar românesc”. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/concert-extraordinar-etno-jazz-la-cahul-cu-ocazia-zilei-limbii-romane/
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CONFERINŢA „LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ”, DE ZIUA LIMBII ROMÂNE – LA 

CERNĂUŢI 

https://www.timpromanesc.ro/conferinta-limba-noastra-cea-romana-de-ziua-limbii-romane-la-cernauti/ 

 

„Ziua Limbii Române” va fi marcată la Cernăuţi (Ucraina) în data de 2 septembrie 2018 printr-o 

dezbatere despre importanţa păstrării identităţii naţionale şi a limbii române în comunităţile 

istorice româneşti. Conferinţa „Limba noastră cea română” va fi urmată de un spectacol de 

muzică şi dansuri populare tradiţionale româneşti. Manifestarea va avea loc în Sala 

Filarmonicii din Cernăuţi. În cadrul evenimentului, Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni va premia câştigătorii Olimpiadei de Limba şi Literatura Română, faza naţională 

din Ucraina. 

 

Evenimentul este organizat de Societatea Culturală ,,Mihai Eminescu” în parteneriat cu mai 

multe asociaţii româneşti din zona Cernăuţi, printre care Uniunea Interegională ,,Comunitatea 

Românească din Ucraina”, precum şi Consulatul General al României la Cernăuţi. 

 

Proiectul se înscrie în programul ,,Caravana Identităţii Româneşti – program din domeniul 

identitar românesc” al IEH. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/conferinta-limba-noastra-cea-romana-de-ziua-limbii-romane-la-cernauti/
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„ZIUA LIMBII ROMÂNE”, MARCATĂ LA VIDIN, BULGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-marcata-la-vidin-bulgaria/ 

 

Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Uniunea Etnicilor Români din 

Bulgaria ,,AVE”, va organiza în data de 2 septembrie 2018 conferinţa cu titlul ,,Promovarea şi 

păstrarea limbii române la clasele pilot cu predare în limba română”, cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Limbii Române, anunţă IEH într-un comunicat de presă. Proiectul se adresează comunităţii 

româneşti de la sud de Dunăre. În cadrul evenimentului, vor susţine prelegeri profesori din 

România şi Bulgaria despre rolul şi importanţa limbii române pentru comunitatea românească 

din regiunea Vidin. Participanţii sunt etnici români din localităţile Bregova, Cosova, Gămzova, 

Cutova, Stanotârn, Rabova, Vidin, Câlnic şi Periloveţ. La final, va avea loc un recital de 

cântece şi poezii în limba română, susţinut de copiii care urmează cursurile de limbă română. 

 

Proiectul se înscrie în programul ,,Caravana Identităţii Româneşti – program din domeniul 

identitar românesc” ce face parte din Planul de activităţi pentru anul 2018 al IEH. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-marcata-la-vidin-bulgaria/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

6 

OAMENI DE CULTURĂ DIN CERNĂUŢI VOR PARTICIPA LA CONGRESUL 

INTERNAŢIONAL AL EMINESCOLOGILOR, CARE SE VA DESFĂŞURA LA CHIŞINĂU 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28538-oameni-de-cultur-din-cernui-vor-participa-la-congresul-

internaional-al-eminescologilor-care-se-va-desfura-la-chiinu-.html 

 

Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chişinău, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, Academia Româna, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, 

Institutul de Filologie Română "B. P. Haşdeu", Centrul Academic Internaţional "Eminescu", 

Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova, Liga Culturală pentru Unitatea 

Românilor de Pretutindeni, Primăria municipiului Chişinău şi Primăria comunei Dumbrăveni 

(România) organizează, în perioada 1-2 septembrie, cea de-a VII-a ediţie a Congresului 

Internaţional al Eminescologilor, transmite Romanian Global News. 

 

Ediţia din acest an va avea genericul "Eminescu din perspectiva Centenarului Marii Uniri". 

 

Manifestările se vor desfăşura după următorul program: 

 

1 septembrie 

Sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, parter) 

9.30-10.00 - Înregistrarea participanţilor 

10.00 - Inaugurarea lucrărilor Congresului Mondial al Eminescologilor 

Moderează: acad. Mihai CIMPOI 

Cuvânt de deschidere acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al AŞM 

Cuvânt de deschidere acad. Eugen SIMION (Academia Română) 

Mesajul oficial al D-lui Pavel FILIP, Prim-Ministru al Republicii Moldova, 

Discursul acad. Valeriu MATEI, director ICR Mihai Eminescu, Chişinău 

 

Mesaje de salut: 

D-na Monica BABUC, ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28538-oameni-de-cultur-din-cernui-vor-participa-la-congresul-internaional-al-eminescologilor-care-se-va-desfura-la-chiinu-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28538-oameni-de-cultur-din-cernui-vor-participa-la-congresul-internaional-al-eminescologilor-care-se-va-desfura-la-chiinu-.html
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D-nul Ruslan CODREANU, primar interimar al Municipiului Chişinău 

D-na Maria GRAPINI, europarlamentar 

Înmânare de medalii comemorative "Centenarul Marii Uniri" - Ioan Pavel, Mihai Chiriac 

(Primăria Municipiului Dumbrăveni) 

11.00 - Şedinţa plenară 

Moderează: acad. Mihai CIMPOI, acad. Eugen SIMION 

Prof. Theodor CODREANU Basarabia eminesciană 

Prof. Tudor NEDELCEA Mihai Eminescu despre Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza 

Prof. Ognean STAMBOLIEV (Bulgaria) Eminescu în Bulgaria 

Prof. Vasile BAHNARU "Naţionalismul" eminescian - interpretări de ieri şi de azi. 

Cassian Maria SPIRIDON Eminescu la "Convorbiri literare" 

Dr. Florian COPCEA Eminescu şi literatura română din Serbia 

Prof. Nicolae GEORGESCU Prima ediţie a lui Eminescu în Ardeal 

Dr. Ioan IEŢCU Eminescu, Maiorescu şi Carmen Sylva 

Prof. Kopi KYCYKU (Albania) Eminescu în Albania 

Niculae IONEL Doina eminesciană, o doină a doinelor noastre 

Prof. Laura HANT (Austria) Viena în destinul lui Eminescu 

Emil STĂNESCU Mihai Eminescu - spiritul tutelar al Marii Uniri 

Prof. Alexandru BURLACU Eminescu în viziunea lui Ion Druţă 

 

2 septembrie 

 

Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu (bd. Dacia nr. 20) 

10.00 - Dezvelirea bustului lui Eminescu în faţa Centrului. Autor Romi Adam, Alba-Iulia, 

România (vorbesc acad. Mihai Cimpoi, Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, 

Silviu Ponoran, primar al oraşului Zlatna, Oleg Răţoi, pretorul sectorului Botanica, Serafim 

Urecheanu). Sfinţirea bustului 

 

Vernisajul expoziţiei picturale "Din ceruri - albastre". Autor Cezar Secrieru 
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11.00 - Comunicări 

Moderează acad. Mihai Cimpoi, prof. Vasile Bahnaru, prof. Kopi Kucyku 

Prof. Ali NARCIN (Turcia) Eminescu în Turcia 

Prof. Săluc HORVAT Mihai Eminescu - repere bibliografice 

Mihai Sultana VICOL Eminescu - precursor al Ideii de Unire din 1918 

Elena PILIHACI (Ucraina) Cultul eminescian în spaţiul cultural din nordul Bucovinei 

Dan VEREJANU Grigore Vieru - legământul programatic cu Eminescu 

Dr. Dumitru APETRI Bucovina în publicistica lui Eminescu 

Drd. Miroslava METLEAEVA De la stereotipie la originalitatea traducerii (Poemul "Luceafărul" 

de Mihai Eminescu în spaţiul rusolingv) 

Viorel DINESCU Omagiu liric 

Prof. Dumitru COPILU-COPILLIN Mihai Eminescu şi visul Marii Uniri 

Vasile MAN "Dorul" în poezia lui Eminescu 

Viviana MILIVOIEVICI Universul eminescian în publicistica lui Eugen Todoran 

 

Lansări de cărţi 

"Sărmanul Dionis" (proza integrală a lui Eminescu; trad. în bulgară de Ognean STAMBOLIEV). 

Prezintă acad. Valeriu MATEI 

Poet-preot Theodor DAMIAN Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu (Ed. Eikon, 2016). 

Prezintă poetul-preot Marcel Miron (Huşi) 

Jean-Louis COURRIOL (Franţa) Traduceri franceze din poezia eminesciană 

Acad. Vasile TĂRÂŢEANU (Ucraina) 101 poezii (Prezintă autorul) 

Acad. Mihai CIMPOI Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic (Ed. Gunivas, 2018). Prezintă 

acad. Valeriu MATEI 

Viviana MILIVOIEVICI, Vasile MAN. Poeme inedite 

Elena CONDREI Cu faţa spre universalitate (dialoguri cu Mihai Cimpoi) 

 

 

Doctor Gheorghe BACIU Mihai Eminescu. Realităţi şi erori 
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Lucia OLARU-NENATI Oameni ai energiilor luminate 

Noi cărţi despre Eminescu în fondul centrului Academic Internaţional "M. Eminescu". Prezintă 

Elena DABIJA 

18.00 - Concert festiv la Sala cu Orgă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TABĂRĂ PENTRU COPIII ROMÂNILOR DIN CEHIA 

https://www.timpromanesc.ro/tabara-pentru-copiii-romanilor-din-cehia/ 

 

Treizeci şi unu de copii, cu vârstele între 3 şi 14 ani, arondaţi Parohiei de limba română din 

Praga s-au bucurat timp de o săptămână de o tabără cu tematică ortodoxă în zona muntoasă 

din nordul Cehiei, numită Český Raj, scrie Basilica.ro 

 

Acţiunea a fost aşezată sub ocrotirea Binecredinciosului Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt, cel 

de-al doilea hram al bisericii parohiei. 

 

În cadrul activităţilor, ei au făcut drumeţii pe munte, au luat parte zilnic la ore de cateheză, au 

colaborat în diverse workshop-uri şi au avut ocazia să se cunoască mai îndeaproape, fiind cu 

toţii prezenţi în fiecare duminică la slujbele bisericii. 

 

Acţiunea a fost coordonată de preoteasa Ramona Danciu şi sustinută de mamele copiilor din 

parohie. 

 

Activităţile au fost elaborate şi înfăptuite de un grup de voluntari din Arad. 

 

 

Foto: Basilica.ro 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/tabara-pentru-copiii-romanilor-din-cehia/
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ROMÂNI CARE NU SE VĂD – PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN AFARA 

GRANIŢELOR, DECORAŢI DE PREŞEDINTELE IOHANNIS 

https://www.timpromanesc.ro/romani-care-nu-se-vad-profesori-de-limba-romana-in-afara-granitelor-decorati-de-

presedintele-iohannis/ 

 

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a decorat joi, 30 august a.c., la Palatul Cotroceni, 

profesori şi instituţii de învăţământ din afara graniţelor, cu ocazia Zilei Limbii Române. 

 

Este vorba despre şcoli şi profesori care menţin vie, în afara ţării, limba română şi care de-a 

lungul timpului s-au remarcat prin dăruirea cu care au insuflat tinerelor generaţii dragostea de 

ţară. 

 

Astfel, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea 

educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi 

umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, Preşedintele 

României a conferit: 

 

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria E – „Patrimoniul cultural naţional” 

Liceului „Mihai Eminescu” Carapciu (Regiunea Cernăuţi, Ucraina), Liceului „Mihai Eminescu” 

Solotvino (Regiunea Transcarpatia, Ucraina), Şcolii elementare „2 Octombrie” Nicolinţ 

(Republica Serbia), Şcolii Generale „3 Octombrie” Sân Mihai (Republica Serbia), Şcolii 

româneşti Milne Valley (Canada), Şcolii româneşti (Republica Cipru) şi Liceului „Mihai 

Eminescu” Sofia (Republica Bulgaria); 

 

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria F – „Promovarea culturii” Colegiului de 

Educaţie pentru Copii „Juan de Austria” Alcalá de Henares (Regatul Spaniei) şi Şcolii „IC 

Corrado Melone din Ladispoli” (Republica Italiană). 

 

Cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la 

promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru dăruirea cu care s-au implicat în 

https://www.timpromanesc.ro/romani-care-nu-se-vad-profesori-de-limba-romana-in-afara-granitelor-decorati-de-presedintele-iohannis/
https://www.timpromanesc.ro/romani-care-nu-se-vad-profesori-de-limba-romana-in-afara-granitelor-decorati-de-presedintele-iohannis/
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menţinerea identităţii culturale în rândul comunităţilor româneşti din diaspora, preşedintele 

Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria F – 

„Promovarea culturii”: 

 

doamnei Roxana Magdalena Bârlea , lector doctor de limba română la Universitatea Aix-

Marseille, Republica Franceză; 

 

doamnei Ancuţa Corina Borzási, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Dublin, 

Irlanda; 

 

doamnei Elena De Chiara, profesor, Şcoala românească de pe lângă Parohia Ortodoxă 

Română Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, Regatul Ţărilor de Jos; 

 

doamnei Rodica Adriana Covaci, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 

Lisabona, Republica Portugheză; 

 

doamnei Georgeta Laura Dachin, profesor, coordonator al Şcolilor de limbă română din 

Aarhus şi Faarvang, Regatul Danemarcei; 

 

doamnei Coralia Ditvall, lector doctor de limba română la Universitatea Lund, Regatul Suediei; 

 

doamnei Cécile Folschweiller, profesor doctor, responsabilă de studiile de limba română şi 

director adjunct al Departamentului Europa al Institutul Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale, 

Republica Franceză; 

 

doamnei Georgiana Gălăţeanu Fârnoagă, lector doctor, Universitatea California din Los 

Angeles, Statele Unite ale Americii; 

 

doamnei Ramona Gonczol, profesor de limba română la University College London, Regatul 
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Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 

 

doamnei Vivianne Gherghel, profesor, Regiunea Toscana, Republica Italiană; 

 

doamnei Ana-Maria Gîrleanu-Guichard, conferenţiar, director al Departamentului de Studii 

Româneşti, Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză; 

 

doamnei Minodora Grigorescu, profesor, Toronto, Canada; 

 

doamnei Lucreţia Manolache, profesor, Şcoala Românească din Eindhoven, Regatul Ţărilor de 

Jos; 

 

doamnei Maria Mihaiela Marton, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Regatul 

Spaniei; 

 

doamnei Angela Nicoară, profesor, Şcoala „IC Corrado Melone din Ladispoli”, Republica 

Italiană; 

 

doamnei Ileana Alexandra Orlich, profesor doctor, Universitatea de Stat din Arizona, Statele 

Unite ale Americii; 

 

doamnei Iuliana Elena van Peppen, profesor, Şcoala Românească din Haga şi Şcoala 

Românească din Amsterdam, Regatul Ţărilor de Jos; 

 

domnului Dorin Perie, profesor universitar doctor, Universitatea Amsterdam, Regatul Ţărilor de 

Jos; 

 

doamnei Zinaida Pinteac, profesor, Şcoala generală din Frumuşica Veche, Raionul Sărata, 

Regiunea Odesa, Ucraina; 
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doamnei Livia Popa, profesor, Toronto, Canada; 

 

doamnei Andreia Roman, fost conferenţiar la Institutul Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale, 

Republica Franceză; 

 

domnului Nicolae Stanciu, profesor, Lectoratul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 

Universitatea de Stat din Karaganda, Republica Kazahstan; 

 

doamnei Una Vasiljević, profesor de limba română, Centrul de cultură românească din 

Boljevac, Republica Serbia. 

 

De asemenea, cu ocazia aniversării a 90 de ani de viaţă, în semn de apreciere şi recunoaştere 

deosebită a valorii profesionale, pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare 

intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora, 

Preşedintele României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer, categoria F 

„Promovarea culturii”, domnului profesor universitar dr. Alexandru Niculescu, specialist în 

lingvistică romanică şi românească. 

 

În semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la 

dezvoltarea relaţiilor româno-germane, precum şi la promovarea imaginii comunităţii româneşti 

în Germania, Preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de 

Ofiţer domnului Thomas Geisel, primarul oraşului Düsseldorf, Republica Federală Germania. 

 

Totodată, în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la 

dezvoltarea schimburilor academice dintre România şi Germania, pentru dăruirea cu care s-a 

implicat în promovarea culturii, limbii şi civilizaţiei române, Preşedintele României a conferit 

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer domnului profesor doctor Werner Schaal, 

Republica Federală Germania. 
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În semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea culturii române în 

Germania, pentru activitatea susţinută de promovare a patrimoniului cultural al saşilor 

transilvăneni, Preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, 

categoria F – „Promovarea culturii”, domnului dr. Matthias Buth, poet şi publicist, Republica 

Federală Germania. 

 

În alocuţiune sa, preşedintele a vorbit despre încărcătura deosebităpe care o are Ziua Limbi 

Române în anul Centenarului Marii Uniri: ”Limba română a reprezentat unul dintre pilonii pe 

care s-a bazat înfăptuirea Marii Uniri şi a rămas liantul cultural şi spiritual care ne leagă de 

România, indiferent unde ne aflăm, în ţară sau în afara graniţelor. 

 

Emil Cioran spunea, de altfel, că noi, citez, «nu trăim într-o ţară, ci într-o limbă», considerând, 

pe bună dreptate, că limba este adevărata patrie a fiecărui om. 

 

Astăzi, am dorit să evidenţiez încă o dată meritele acelor persoane şi instituţii care au făcut 

eforturi însemnate pentru a menţine vie limba română peste hotare. 

 

Distinşi profesori de limba română din străinătate şi distinşi reprezentanţi ai instituţiilor care 

susţin învăţarea limbii noastre în afara ţării, vă mulţumesc pentru contribuţia dumneavoastră! 

 

Sunteţi cei care insuflaţi tinerelor generaţii dragostea de ţară, păstrând, prin intermediul limbii, 

legătura esenţială cu România. Totodată, datorită dumneavoastră, cetăţenii străini au acces la 

limba şi la cultura noastră. Predarea şi învăţarea limbii române, ca limbă maternă sau străină, 

sunt instrumentele principale de transmitere a identităţii şi valorilor româneşti. 

 

Vă felicit pe toţi pentru oportunităţile pe care le creaţi pentru românii din afara ţării, prin 

organizarea de întâlniri periodice, care au devenit o parte importantă şi apreciată a vieţii în 

comunităţile de români de pretutindeni. 
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Ca dascăl, iubesc şcoala şi ştiu că ea modelează caractere şi dezvoltă personalitatea, sădind 

în suflete şi în minţi acele valori şi virtuţi care fac o societate puternică şi prosperă, aşa cum 

îmi doresc să fie România. 

 

O şcoală performantă, cu dascăli dedicaţi, formează oameni demni şi corecţi, care lasă în 

urma lor o lume mai bună. 

 

Acestea sunt şi câteva dintre motivele pentru care am iniţiat proiectul «România Educată», 

prin care îmi doresc să promovăm un sistem de educaţie bazat pe valori şi pe o viziune clară, 

cu un parcurs predictibil pentru toţi copiii. 

 

 

 

 

Doar astfel le permitem copiilor să-şi atingă întregul potenţial şi să contribuie, cu talentul şi 

munca lor, la dezvoltarea unei societăţi din care să nu ne mai dorim să plecăm ci, dimpotrivă, 
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în care să năzuim să ne întoarcem cât mai grabnic. O societate care să-i preţuiască pe cei 

care folosesc corect limba română, apreciind şi respectând tot ce ne leagă de bogata noastră 

moştenire culturală. 

 

Vă doresc mult succes în continuare şi, prin intermediul dumneavoastră, transmit un călduros 

«La mulţi ani!» tuturor celor care simt şi vorbesc româneşte, indiferent dacă se află în ţară sau 

în afara graniţelor ei!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP ANUNŢĂ CĂ A ÎNCEPUT PLATA BURSELOR PENTRU COPIII ETNICILOR ROMÂNI 

CARE ÎNVAŢĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN UCRAINA 

https://www.timpromanesc.ro/mrp-anunta-ca-a-inceput-plata-burselor-pentru-copiii-etnicilor-romani-care-invata-in-

limba-romana-in-ucraina/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunţă că a început plata burselor sau 

stimulentelor financiare pentru etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina, înscrişi în clasa I a 

anului şcolar 2017-2018 şi care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul 

unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învăţământ preuniversitar din 

Ucraina. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, bursele se acordă pentru perioada ianuarie-iunie 2018, fiind 

acordate de MRP prin asociaţiile, fundaţiile şi alte organizaţii neguvernamentale ale românilor 

din Ucraina, care au fost selectate în acest sens, având ca obiect, totodată, identificarea 

beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentaţiei necesare pentru 

plata acestora şi transmiterea dosarelor către MRP. 

 

În perioada următoare vor fi acordate bursele pentru toate dosarele depuse şi verificate de 

către departamentele de specialitate din cadrul ministerului. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/08/31/comunicat-de-presa-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni--168454 

 

De Ziua Limbii Române, MRP lansează broşura "100 de eseuri pentru 100 de ani" 

 

Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi Ziua Limbii Române, onorând astfel poate cea mai 

importantă moştenire pe care o avem, ca popor. 

 

Începând cu anul 2013, Ziua Limbii Române se sărbătoreşte anual, la data de 31 august, 

potrivit prevederilor Legii nr. 53/2013. Promovarea educaţiei în limba maternă pentru copiii 

românilor din diaspora şi din comunităţile istorice este una dintre priorităţile Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

"În An Centenar, este mai important ca oricând să îmbrăţişăm lucrurile care ne unesc, care ne 

reprezintă pe toţi românii, în egală măsură, indiferent de meleagurile unde trăim. Limba 

română nu doar face parte din identitatea noastră, ea este una cu spiritul neamului nostru. Îi 

încurajez pe toţi conaţionalii noştri de pretutindeni să vorbească şi să scrie în limba română şi 

să le insufle şi copiilor dragostea faţă de graiul din străbuni. A transmite şi a cultiva limba 

română este o datorie sfântă pe care o avem faţă de trecut şi faţă de viitor", este mesajul 

ministrului pentru românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

Cu acest prilej, MRP publică astăzi broşura "100 de eseuri pentru 100 de ani, care cuprinde 

lucrările a 100 de copii români născuţi în diaspora sau în comunităţile istorice, participanţi la 

Taberele "ARC-Centenar" din acest an. 

 

La concursul de eseuri au participat 187 de copii, care au pus pe hârtie ce înseamnă pentru ei 

România şi Centenarul Marii Uniri. Câştigătorii vor primi diplome, medalii, memory-stick-uri şi 

brăţări, toate personalizate, şi vor beneficia de locuri în tabăra ARC, ediţia 2019. 

 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/08/31/comunicat-de-presa-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni--168454


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

20 

În evaluarea lucrărilor s-a ţinut cont de originalitatea acestora, valorizându-se iniţiativa şi 

disponibilitatea copiilor. Cele mai multe premii pleacă în Republica Moldova, Ucraina şi Italia. 

 

În cinstea Zilei Limbii Române, MRP lansează şi un material video în care copii români de pe 

toate meridianele recită poezia "Limba românească" de Gheorghe Sion. 

 

Broşura "100 de eseuri pentru 100 de ani", lista câştigătorilor concursului şi materialul video 

sunt disponibile accesând link-urile de mai jos. 

 

Descarcă Broşura "100 de eseuri pentru 100 de ani" 

 

Clasament 100 de eseuri final 

 

Descarcă video-ul realizat cu ocazia Zilei Limbii Române 

http://www.mprp.gov.ro/web/de-ziua-limbii-romane-mrp-lanseaza-brosura-100-de-eseuri-

pentru-100-de-ani/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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VA FI DESCHISĂ RUTA AERIANĂ CHIŞINĂU – TIMIŞOARA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/stiri-tarom/28540-va-fi-deschis-ruta-aerian-chiinu--timioara.html 

 

Compania aeriană românească TAROM anunţă că este pregătită să deschidă ruta aeriană 

directă Chişinău – Timişoara. Primul avion va zbura pe data de 18 septembrie 2018. Preţurile 

pentru un zbor direct, dus-întors, pornesc de la 100 Euro*, la achiziţionarea de pe site, cu toate 

taxele incluse, avand 3 frecvenţe pe săptămănă, în zilele de Miercuri, Vineri şi Duminică, se 

anunţă într-un comunicat TAROM, preluat de Romanian Global News. 

 

De asemenea, în comunicatul Companiei aeriene din România este adus un elgoiu capitalei 

Republicii Moldova. 

 

"Oraşul din piatră albă", Chişinău este centrul principal administrativ, economic, ştiintific şi 

cultural al Republicii Moldova. Aşezat pe un loc pitoresc, pe cele şapte coline, Chişinăul 

produce o impresie plăcută asupra oaspeţilor şi locuitorilor republicii. Oraşul are un un colorit 

aparte datorită bulevardelor largi şi luminoase, a parcurilor şi scuarurilor inundate de verdeaţă, 

edificii moderne situate în vecinătatea clădirilor cu elemente ale arhitecturii tradiţionale.", scriu 

românii de la TAROM pe siteul oficial al companei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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