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Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, instituție aflată în subordinea
Ministerului pentru Românii de pretutindeni va derula proiecte în șapte comunități istorice
românești, în perioada 24 mai – 02 iunie 2019.Evenimentele se vor desfășura cu prilejul Zilei
Românilor de Pretutindeni, instituită prin art. 10 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni, se arată într-un comunicat de presă al IEH, preluat de Romanian
Global News.

Ziua Românilor de Pretutindeni la Comrat – Republica Moldova, 24 mai 2019

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Liceul Teoretic "Mihai Eminescu și cu sprijinul
Consulatul General al României la Cahul.

Evenimentul va începe la ora 12.00, cu primirea invitaților la Centrul de Informare al României
găzduit de Universitatea de Stat din Comrat. Aici este organizată o dezbatere unde se vor
suține prelegeri despre conservarea și promovarea valorilor culturale și păstrarea identității
românești în regiunea găgăuză. La ora 13.00 se va desfășura un tur la Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu, singurul liceu cu predare în limba română din regiune. Elevii și profesorii liceului au
pregatit un program artistic ce cuprinde momente de recital de poezii, dans si interpretare
corală pe muzică românească.

Ziua Românilor de Pretutindeni în Voievodina– Sân Mihai, Serbia, 25 mai 2019.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia (C.R.S.) și cu
sprijinul Consulatul General al României la Vârșeț.

Evenimentul va începe la ora 17:00 printr-o conferință ce se va desfășura la Primăria din Sân
Mihai. Aici va avea loc o masă rotundă și se vor susține prelegeri pe teme care abordează viața
românilor din Serbia în diferite perioade istorice, plecând de la general la particular regional (
districtul Banatul de Sud, unde trăiește cea mai mare concentrare a românilor din Serbia), până
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la local -Sân Mihai (monografia satului cu evenimente importante istorice, personalități care au
marcat istoria satului și altele file din istoria localității, acompaniate de fotografii vechi). Începând
cu ora 20:00 va debuta etapa cultural-artistică al evenimentului, la Căminul cultural din Sân
Mihai, și va consta în susținerea unui program variat al trupei folclorice din localitatea mai sus
menționată. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai mediului asociativ, ai adminstrației
locale, profesori, preoți, oameni preocupați de cultură și învățământ.

Ziua Românilor de Pretutindeni la Ismail – Ucraina, 26 mai 2019

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația Național-Culturală a Românilor din
regiunea Odesa „Basarabia" și cu sprijinul Consulatul General al României la Odesa

Evenimentul va debuta cu o depunere de flori la placa memorială a mareșalului Alexandru
Averescu din satul Babele (Ozerne), raionul Ismail, Ucraina. La Centrul de Informare al
României din Ismail va avea loc o conferință pe tema „Mari personalități române originare din
Basarabia istorică". Unul dintre obiectivele proiectului este conștientizarea importanței
conservării și promovării sentimentului identitar, la nivelul comunității românești din Ismail
(Sudul Basarabiei), prin aniversarea Zilei românilor de pretutindeni. Momentul artistic al zilei va
fi marcat de

de ansamblurile „Dor Basarabean" din regiunea Odesa și „Opincuța" din satul Cartal raionul
Reni.

Ziua Românilor de Pretutindeni în Cernăuți"– Ucraina, 26 mai 2019.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Centrul Bucovinean Independent de Cercetări
Actuale și Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia". Acțiunea este sprijinita
de Uniunea societăților românești pentru integrare europeană din Regiunea Cernăuți, de
Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina", și de Consulatul General al
României în Cernăuţi.

Evenimentul va începe la ora 14:00 printr-o conferință ce se va desfășura în sala de protocol a
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restaurantului Palazzo din Cernăuți. Aici se vor susține prelegeri pe teme care abordează viața
românilor din Regiunea Cernăuți, dar și a românilor din Transcarpatia, întrucât acțiunea este
gândită în colaborare cu domnul Ion Botoș, președintele Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia „Dacia", care conduce delegația etnicilor români din Apșa de Jos. Programul
artistic al evenimentului va consta în susținerea unui recital de poezie românească, a unui
program de dans susținut de „Mugurelul"- colectivul de dansuri populare al Casei de Cultură din
Pătrăuții de Jos, a unui moment artistic susținut de colectivul de copii de la Casa de Cultură din
satul Mahala, și a unui moment muzical deosebit, interpretat de Corala „Anastasia" a Bisericii
din Ciudei. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai mediului asociativ, ai adminstrației
locale, profesori, preoți, oameni preocupați de cultură și învățământ.

„Ziua Românilor de Pretutindeni la Corcea"– Albania, 26 mai 2019.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Societatea Culturală "Aromânii din Albania" și cu
sprijinul Consulatului Onorific al României în Albania.

Evenimentul va începe la ora 09:00, la Biserica Aromână„Sf. Sotir"(sau "Schimbarea la Față")
din Corcea, cu participarea tuturor invitaților la Sfânta Liturghie. Va urma o conferință în sala
Bisericii Aromâne, iar prelegerile vor aborda aspecte ale comunității aromânilor din Albania,
despre istoria aromânilor din regiune, despre dialectul aromân și păstrarea lui, dar și despre
obiceiurile la aromâni. Cuvântul de deschidere va fi ținut de președintele Societății Aromânilor
din Albania, Dl. Enkeleid Çollaku. Conferința va fi urmată de un cocktail oferit participanților la
eveniment, în sala principală a bisericii „Sf. Sotir"- Corcea. Vor fi prezenți reprezentanți ai
Consulatului Onorific al României în Albania, membri ai societății Aromânilor din Albania,
simpatizanți ai comunității românilor din Albania

Ziua Românilor de Pretutindeni la Vidin – Bulgaria, 1 iunie 2019

Proiectul se va implementa în parteneriat cu „AVE" – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, și
cu susținerea Ambasadei României în Republica Bulgaria.

Evenimentul va debuta la ora 10.00, la restaurantul Ponti din Vidin. Aici se va desfășura
conferința cu titlul „Promovarea și păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu predare
în limba română". De asemenea, sunt prevăzute dezbateri pe tema „Aromânii din Bulgaria ca
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parte din marele neam al filonului românesc", dar și prezentarea cărții doamnei Olga Nicova,
„Dinainte de naștere până după moarte. Tradiții și obiceiuri la românii din Timoc". Ziua
Românilor de Pretutindeni se va încheia cu un recital de poezii, cântece și dansuri populare
susținute de copiii de la clasele pilot de limbă cultură și spiritualitate românească.

Ziua Românilor de Pretutindeni pe Valea Timocului: la Negotin , pe 26 mai 2019, și la Bor , pe 2
iunie 2019

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația pentru cultură a românilor/vlahilor din
Serbia „Ariadnae Filum", și cu susținerea Consulatului General al României la Zajecar

Evenimentul din data de 26 mai 2019 va avea loc la Protopopiatul Ortodox Român al Daciei
Ripensis din Negotin, unde se va sărbători și Hramul Sf. Mucenic Ion Valahul. După slujba
religioasă, va avea loc un program cultural – artistic susținut de artiști populari români/vlahi din
Timoc.

Evenimentul din data de 2 iunie 2019 va consta într-o dezbatere ce va avea loc la Sala de
conferințe a Bibliotecii Naționale din Bor, la care vor participa lideri ai asociațiilor
românilor/vlahilor din Valea Timocului, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române în Timoc,
invitați din țară, profesori, părinți și elevi din comunitatea de români care trăiesc în Valea
Timocului. Temele de discuție vor avea în vedere protejarea și revigorarea diversității culturale
prin promovarea limbii materne și utilizarea ei ca mijloc de comunicare definitoriu pentru
conservarea și perpetuarea identității și a obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. În foaierul
Bibliotecii Naționale din Bor va fi o expoziție de costume populare din mai multe zone ale
Timocului, precum și hărți și fotografii despre comunitatea românilor/vlahilor dinTimoc, iar
evenimentul se va încheia cu un program cultural susținut de artiști populari români/vlahi, cu
scopul de a evidenția identitatea comună a culturii populare de pe cele două maluri ale Dunării.

Acțiunea își propune să contribuie la păstrarea și promovarea identității culturale, etnice și
lingvistice a românilor din comunitățile istorice în care se vor implementa proiectele.

Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni se încadrează în Programul de
Cultură, Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu", din Planul de activități al Institutului
„Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul
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pentru Românii de Pretutindeni.
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