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Evenimente organizate de misiunile diplomatice ale României cu ocazia 
marcării celor 20 de ani de Francofonie 

 
Londra 
     

 
 
Ambasada României la Londra, cu 
sprijinul Institutului Cultural Român – 
Londra, a sărbătorit la 8 martie 2013,  
Ziua Internaţională a Francofoniei 
printr-un Concert de Gală susţinut de 
soprana Alexandra Coman, 
acompaniată de cunoscutul pianist 
Alexandru Petrovici. La eveniment 
au participat diplomaţi, oameni de 
cultură români şi britanici, precum şi 
membri ai comunităţii româneşti din 
Marea Britanie.  
Pentru a marca atât cei 20 de ani de 
prezenţă românească în cadrul 
Francofoniei cât şi contribuţia unor 
personalităţi româneşti şi britanice la 
promovarea României în Marea 
Britanie, Ambasadorul României la 
Londra a oferit “Diploma 
Ambasadorului” doamnei Tessa 
Dunlop, jurnalist britanic, doamnei 
Anda Anastasescu, pianist şi 
compozitor şi doamnei Mihaela 
Cârmaciu, medic, vicepreşedinte al 
Societăţii Medicale Române - UK. 
 

 “Diploma Ambasadorului” a fost 
conferită în anul 2008, în contextul 
organizării de către Ambasadă a 
primei ediţii a Conferinţei anuale a 
studenţilor, profesorilor şi 
cercetătorilor români din Marea 
Britanie.  

 
 
În deschiderea evenimentului, 
Ambasadorul României s-a adresat 
participanţilor, subliniind importanţa 
dezvoltării legăturilor culturale şi 
umane dintre cele două tări, inclusiv 
prin organizarea de către Ambasadă 
a unor evenimente care valorifică 
potenţialul comunităţii româneşti din 
Marea Britanie. A remarcat 
parteneriatul creat între Ambasada 
României la Londra şi comunitatea 
românească din UK, precum şi rolul 
pe care fiecare cetăţean român îl are 
în promovarea imaginii României în 
ţara de reşedinţă. 
 
Concertul de Gală a fost organizat şi 
cu sprijinul MoneyGram, Lebara şi 
Levenes Solicitors. 
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Praga 
 

Seară Culturală la Ambasada 
României din Praga 
 
Ambasada României de la Praga a 
organizat la 27 martie,  o Seară 
Culturală pentru marcarea celei de-a 
20-a aniversări de la aderarea 
României la Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei (OIF). 
Programul evenimentului a cuprins 
în prima parte, difuzarea filmului 
documentar „Compania Franco-
Română de Navigaţie Aeriană”, în 
prezenţa realizatorului, Anca 
Filoteanu. În a doua parte a serii, 
pianistul român Lucian Velciu a 
susţinut un recital. 
 
Cu sprijinul Fundaţiei Culturale 
„Bartoc”, Dan Alexandru Bartoc, a 
fost organizată o expoziţie de 
obiecte privitoare la Compania 
Franco-Română de Navigaţie 
Aeriană şi la aviatorul român 
Gheorghe Bănciulescu. Numele 
aviatorului român este legat atât de 
spaţiul francez, cât şi de cel ceh. La 
12 septembrie 1926, într-un zbor 
Paris-Bucureşti, din pricina condiţiilor 
meteo grele, avionul pe care îl pilota 
a lovit o creastă a munţilor Jeseníky. 
Deşi grav rănit, viaţa i-a fost salvată 
de medicii spitalului din oraşul 
cehesc Rýmařov. Gheorghe 
Bănciulescu a devenit apoi prima 
persoană din lume care a pilotat un 
avion având proteze în loc de 
picioare.  
 
Seara Culturală este organizată de 
Ambasada României la Praga, în 
colaborare cu ICR Praga şi Fundaţia 
Culturală „Bartoc”. 
 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Filmul documentar prezintă  istoria 
Companiei Franco – Române de 
Navigaţie Aeriană (CFRNA), prima 
companie civilă de zbor din lume 
care a efectuat curse regulate 
internaţionale şi transcontinentale de 
pasageri şi mărfuri şi, totodată, 
primele zboruri nocturne de 
pasageri. CFRNA a asigurat 
transportul pe ruta Paris – 
Strasbourg – Praga - Bucureşti – 
Istanbul, traversând Europa 
asemenea unui Orient – Express.  
Publicist şi realizator de televiziune, 
Anca Filoteanu s-a remarcat printr-o 
activitate impresionantă în zona 
mass-media. Este autoarea a 
numeroase filme documentare şi 
reportaje pe teme cultural-spirituale, 
fiind de două ori laureată a premiilor 
APTR. A realizat seriale pentru 
televiziune în domenii precum religia, 
istoria, arta, printre care se numără 
„Calendarul Ecumenic”, „Piatră şi 
duh”, „Dumnezeu şi ştiinţa”, „Marile 
familii”, „Poveşti cu doamne şi 
domniţe”, „Acei români minunaţi” şi 
„Poveşti din Bucureşti”. 
 
Pianistul Lucian Velciu s-a născut 
la 11 martie 1976, la Bucureşti. A 
început studiul pianului la vârsta de 5 
ani. A absolvit Universitatea 
Naţională de Muzică. În anul 1997, a 
obţinut premiul II la Concursul 
Internaţional de Pian „Carl Filtsch” 
de la Sibiu.  În septembrie 2001, a 
susţinut un recital în Piaţa 
Festivalului Internaţional George 
Enescu. În octombrie 2001, a fost 
invitat al Filarmonicii „Marea Neagră” 
din Constanţa, prilej cu care a 
interpretat Concertul nr. 2 pentru 
pian şi orchestră de Franz Liszt.  
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În iulie 2002, în sala Studio a 
Ateneului Român din Bucureşti, a 
obţinut un succes remarcabil cu un 
recital Beethoven. Au urmat concerte 
la Muzeul Naţional „George Enescu” 
în 2008 şi 2009, la Muzeul de artă 
din Constanţa -2009, la Palatul 
Mogoşoaia – 2010. În prezent, 
desfăşoară şi o activitate pedagogică 
în cadrul Liceului de Muzică „Dinu 
Lipatti” – catedra de pian principal.  
 
Stockholm  
 

 
 
În cadrul Programului de 
manifestări  dedicate „Lunii 
Francofoniei în Suedia ”, 
Ambasada României de la Stockolm 
va participa cu patru evenimente, 
inclusiv întâlnirea de la Liceul 
Francez Saint Louis din Stockholm, 
despre Eugen Ionescu. 
Programul general al manifestărilor a 
fost afişat pe pagina Internet a 
Ambasadei României, iar pe Twitter 
au fost postate mesaje despre 
marcarea aniversării a 20 de ani de 

la aderarea României la OIF 
(http://actmedia.eu/daily/francophoni
e-month-marking-20th-anniversary-
of-romania-s-joining-international-
organisation-of-francophonie/44758)  
 

 
 
 
 

Beirut 
 

Ambasada României în Liban va 
participa în acest an la Luna 
Francofoniei în Liban, ediţia 2013, 
printr-o serie de activităţi organizate 
în colaborare cu mai multe instituţii 
locale. Un program pentru copii pe 
tema România francofonă va marca 
începutul acestor activităţi la Liceul 
Amlieh din Beirut, la data de 7 
martie. Acest program va fi 
prezentat, de asemenea, la Liceul 
Saint-Elie, în Darb El Sim, Saida la 
data de 21 martie. 
Ambasadorul României în Liban, 
Daniel Tănase a susţinut o 

conferință cu tema Francofonia în 
România la campusul din Beinou al 

Universității Ballamand, la data de 

http://actmedia.eu/daily/francophonie-month-marking-20th-anniversary-of-romania-s-joining-international-organisation-of-francophonie/44758
http://actmedia.eu/daily/francophonie-month-marking-20th-anniversary-of-romania-s-joining-international-organisation-of-francophonie/44758
http://actmedia.eu/daily/francophonie-month-marking-20th-anniversary-of-romania-s-joining-international-organisation-of-francophonie/44758
http://actmedia.eu/daily/francophonie-month-marking-20th-anniversary-of-romania-s-joining-international-organisation-of-francophonie/44758
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12 martie. Expoziţia de fotografie 
intitulată „Memoria zidurilor. Spiritul 
francez în arhitectura românească” 
semnată de Daniel Constantinescu 
va fi prezentată publicului din Junieh 
cu ocazia Lunii Francofoniei. 
Vernisajul expoziţiei va avea loc 
la data de 19 martie, la 
Municipalitatea din Junieh. 
 
 
Oslo 
 
Ambasada României în Regatul 
Norvegiei participă, alături de 
reprezentanţele diplomatice ale 
Algeriei, Belgiei, Canadei, Franţei, 
Marocului, Elveţiei şi Tunisiei, 
precum şi Centrul Cultural African, la 
Festivalul Francofoniei de la Oslo ce 
se desfăşoară în luna martie 2013. 
 
 

 
Evenimentele de diplomaţie publică   
pe care le va organiza Ambasada 
României la Oslo sunt: 

 5 martie 2013: participarea la 
recepţia de lansare a Festivalului 
Francofoniei de la Oslo la 
reşedinţa Belgiei. Ambasada 
României a contribuit cu produse 
culinare şi vinuri româneşti la 
acest eveniment. Au mai 
contribuit cu produse specifice 
misiunile diplomatice ale Belgiei, 

Franţei, Canadei, Elveţiei, 
Tunisiei şi Marocului. 

 18 martie 2013: proiecţia filmului 
românesc „Morgen”, în regia lui 
Marian Crişan, în deschiderea 
săptămânii filmului francofon (18-
22 martie 2013). Vor mai avea 
proiecţii de filme Belgia, Canada, 
Elveţia şi Franţa. 

 21 martie 2013: primirea la 
ambasadă a unui grup de 15 
elevi norvegieni câştigători ai 
concursului lingvistic francofon. 
Cu această ocazie le va fi 
prezentată Ambasada şi vor avea 
posibilitatea să cunoască şi să 
afle mai multe informaţii despre 
România. Vor mai primi grupuri 
de elevi ambasadele Canadei şi 
Tunisiei, precum şi Institutul 
Francez de la Oslo şi Centrul 
Cultural African. 

 21 martie 2013: participarea la 
recepţia de închidere a 
Festivalului Francofoniei de la 
Oslo la reşedinţa Marocului. 

 

 
Minsk 
 

În perioada 10-29 martie 2013, 
Ambasadele Franţei, României, 
Bulgariei şi Elveţiei în R. Belarus 
desfăşoară un program comun de 
evenimente de diplomaţie publică şi 
culturală, dedicate Francofoniei, în 
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contextul marcării la 20 martie a Zilei 
Internaţionale a Francofoniei, asupra 
căruia am informat Centrala MAE în 
comunicări anterioare. 
 

 
 
În săptămâna 11-15 martie 2013, la 
Minsk, au fost organizate cu 
participarea Ambasadei Românei la 
Minsk o serie de evenimente: 
 
Masă rotundă la Universitatea de Stat 
Bielorusă  
 

Au fost prezenţi cca. 100 de studenţi 
şi cadre didactice de la specializările 
economie mondială, diplomaţie, 
drept internaţional şi turism. 
 
Participanţii la dezbatere au răspuns 
la întrebări precum: rolul Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei pe 
scena internaţională, cooperarea în 
cadrul organizaţiei, condiţiile pentru 
a deveni membru OIF şi 
perspectivele Belarusului de a obţine 
acest statut, avantajele de a fi 
membru OIF. 
 
Reprezentanţii Ambasadei României 
au oferit Facultăţii o serie de 
materiale de prezentare a României 
– albume şi broşuri.  
 

Concurs interactiv cu elevii de liceu 

 
 

La 15 martie 2013, în sala de lectură 
a secţiei de literatură şi limbi  
romanice a Bibliotecii „A.S. Pushkin” 
din Minsk a avut loc concursul 
interactiv pe tema Francofoniei între 
echipajele a patru licee din Minsk. 
Evenimentul a fost organizat cu 
participarea Ambasadelor Franţei şi 
României şi a Asociaţiei Profesorilor 
de Limbă Franceză. Au fost prezenţi 
30 de elevi de clasele a X-a şi a XI-a 
şi cca. 20 de cadre didactice. Elevii 
au răspuns la diverse întrebări, 
inclusiv cu privire la personalităţile 
artistice româneşti care s-au 
manifestat în spaţiul francofon, 
afirmarea Bucureştiului la începutul 
secolului al XX-lea ca „Micul Paris”, 
influenţa limbii franceze asupra 
modernizării limbii române, 
apartenenţa limbilor franceză şi 
română la familia de limbi romanice, 
organizarea celui de-al XI-lea 
Sommet în anul 2006 la Bucureşti, 
studierea limbii franceze în România 
de către 1,5 milioane de elevi. 
Ambasada României a oferit albume, 
CD-uri cu muzică românească, DVD-
uri cu filme româneşti, broşuri. 
Evenimentul s-a bucurat de succes 
atât în rândul elevilor, cât şi al 
cadrelor didactice şi conducerii 
Bibliotecii, care au manifestat interes 
pentru a afla cât mai multe lucruri 
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despre ţările reprezentate la 
eveniment şi pentru organizarea în 
continuare de evenimente de acest 
tip.  
 
Evenimente viitoare 
 

În perioada 22-29 martie 2013, la 
Cinematograful Central din Minsk va 
avea loc Săptămâna Filmului 
Francofon, în cadrul căreia vor fi 
prezentate producţii contemporane 
ale cinematografiei franceze, 
româneşti, elveţiene şi bulgare.  
 
Organizatorii au apreciat filmul 
românesc „Restul e tăcere” de Nae 
Caranfil. De asemenea, la 22 martie 
2013 la Cinematograful Central va 
avea loc recepţia de deschidere a 
Săptămânii Filmului Francofon, după 
care, numai pentru invitaţi (166 de 
persoane), va fi proiectat filmul 
românesc. Ambasada va oferi vin 
românesc pentru recepţie. 
 
Ulterior Săptămâna Filmului 
Francofon va fi organizată şi în 4 
oraşe, reşedinţe de regiuni din R. 
Belarus – Brest, Grodno, Vitebsk şi 
Gomel. 
 
Bruxelles 
 
Concurs de eseuri organizat de 
Ambasada României în Belgia 
pentru celebrarea Francofoniei şi a 
20 de ani de la aderarea României la 
OIF (5 februarie – 11 martie 2013). 
 

 
 

În contextul sărbătoririi, la 20 martie, a Zilei 
Internaţionale a Francofoniei şi a 20 de ani 
de la aderarea României la Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei (OIF), 
Ambasada României în Regatul Belgiei a 
organizat un concurs de eseuri pe tema: 
Comment j’ai appris le français? (Cum 
am învăţat limba franceză?). Proiectul a 
dorit să pună în lumină valoarea şi 
importanţa limbii franceze, precum şi a 
multilingvismului şi multiculturalismului, 
beneficiind de experienţa bogată a mediilor 
francofone din Belgia şi într-o formă 
accesibilă unui număr cât mai mare de 
elevi. 
 
Concursul s-a adresat, pe categorii de 
vârstă, elevilor din clasele primare. El a fost 
deschis tuturor participanţilor la cursurile de 
multiculturalism  de la şcolile în care 
activează profesoarele de limba română 
cuprinse în programul Deschidere către 
Limbă şi Cultură, susţinut de Comunitatea 
franceză din Belgia în parteneriat cu 
Ministerul român al Educaţiei şi Institutul 
Limbii Române.  
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Concursul de eseuri a început la 7 

februarie şi s-a încheiat la 11 martie, 

dată la care au fost centralizate 100 

de eseuri.  

Ca urmare a creativităţii formelor de 

exprimare scrisă şi vizuală, juriul 

format din reprezentanţi ai 

profesorilor şi ai Ambasadei a decis 

crearea a două categorii de premii: 

categoria eseuri scrise – grupele de 

vârstă 8-10 ani, respectiv 11-13 ani, 

şi categoria „eseuri vizuale”.  

 

Deliberările juriului au condus la 

premierea a 19 participanţi (de şase 

naţionalităţi diferite, inclusiv români), 

pe toate categoriile de vârste şi la 

ambele tipuri de eseuri.  

 

Festivitatea de premiere şi de 

marcare a 20 de ani de la aderarea 

României la OIF în prezenţa 

ambasadorului României în Regatul 

Belgiei, domnul Ştefan Tinca, şi a 

Reprezentantului Permanent al OIF 

pe lângă UE, domnul Pietro Sicuro 

(20 martie) 

 

Ambasada a organizat, la 20 martie 

2013, cu sprijinul Librăriei Europa 

Nova din Bruxelles, festivitatea de 

premiere şi de marcare a 20 de ani 

de la aderarea României la OIF, la 

care au participat reprezentanţi ai 

OIF, ai instituţiilor valone şi 

francofone din Belgia, ai Ambasadei 

Franţei în Belgia, alături de elevi, 

părinţi, profesori, reprezentanţi ai 

şcolilor cuprinse în concurs.  

 

Premiile au fost înmânate elevilor de către 
domnul Ştefan Tinca, ambasadorul 
României în Belgia, domnul Pietro Sicuro, 
Reprezentant Permanent la OIF pe lângă 
UE, domnul Stephane Lopez, Reprezentant 
Permanent Adjunct, domnul Georges 
Letayf, director al departamentului Europa 
Centrală şi de Est din cadrul Wallonie-
Bruxelles International (WBI), doamna 
Adeline Serrand, referent România, WBI, 
domnul Patrick Schuhmann, responsabil 
program Deschidere spre Limbă şi Cultură, 
Ministerul învăţământului obligatoriu al 
Comunităţii francofone şi domnul Denis 
Rey, ataşatul cultural al Ambasadei Franţei 
în Belgia.  

 
 

Ca semn al aprecierii calităţii 

deosebite a eseurilor elaborate de 

elevi şi a implicării şcolilor în 

susţinerea concursului, au fost 

înmânate diplome din partea 

ambasadorului României de marcare 
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a 20 de ani de la aderarea României 

la OIF tuturor participanţilor la 

concurs şi tuturor şcolilor incluse în 

proiect. 

 
Haga 
 

 
 
Ambasada României în Regatul 
Ţărilor de Jos a organizat la 16 
martie 2013 O seară românească de 
primăvară dedicată celebrării 
internaţionale a Francofoniei la 
Haga, cu accent pe două dintre 
valorile fundamentale ale 
Francofoniei: diversitatea culturală, 
prin promovarea tradiţiei româneşti a 
mărţişorului şi egalitatea de şanse, 
prin celebrarea Zilei Internaţionale a 
Femeii.  Evenimentul a fost marcat 
printr-un concert susţinut de 
maestrul Leonard Raichiof, prim 
violonist al Orchestre Filarmonice din 
Haga şi de pianista Anamaria 
Ştefan, care în prezent continuă 
formarea muzicală la una dintre cele 
mai cunoscute institutii de 
specialitate din Olanda, 
Universitatea  “Codarts” din 
Rotterdam. 

Cu această ocazie a fost organizată 
şi o expoziţie de pictură semnată de 
artistul plastic român Silvia Grosu 
Jelescu, al cărei mentor în pictură a 
fost renumitul pictor Alexandru 
Ciucurencu. În contextul sărbătoririi 
Zilei Internaţionale a Femeii şi în 
semn de recunoaştere a contribuţiei 
la promovarea şi dezvoltarea relaţiei 
bilaterale, Ambasadorul României, 
E.S. doamna Ireny Comarsochi, a 
oferit diplome de excelenţă unor 
doamne din mediul politic, economic, 
academic olandez, precum şi din 
comunitatea de români din Regatul 
Ţărilor de Jos.  
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa 
unui public numeros format din 
reprezentanţi ai  mediului politic, 
academic, cultural şi diplomatic din 
Olanda şi ai comunităţii româneşti 
din ţara gazdă. 
 
 
Caracas 
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La 20 martie 2013,  la sediul Aliantei 
Franceze din Caracas, s-a 
desfasurat conferinta de presa 
dedicata Francofoniei.  

 
In prezenta unui numeros public 
compus din profesori si studenti de 
la Departamentele de limbi moderne 
ale mai multor universitati din 
Caracas, a cca 30 de ziaristi si a mai 
multor diplomati straini, sefii de 
misiuni diplomatice reprezentand 
Franta, Romania, Canada, Elvetia, 
Haiti si Vietnam au prezentat 
contributiile tarilor lor in miscarea 
francofona. In cadrul evenimentului a 
avut loc si inaugurarea expozitiei de 
ceramica, costume populare 
romanesti, albume, carti, reviste si 
pliante romanesti in limba franceza.  
 
 
Consulatul României la Zaragoza  
  
La data de 20 martie 2013, 
Consulatul României la Zaragoza a 
participat la evenimentul dedicate 
sărbătoririi celor 20 de ani de la 
aderarea României la Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei şi a 
Zilei Internaţionale a Francofoniei. 
 
Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Institutul Cultural 
Francez din Zaragoza, Consulatul 
onorific al Franţei în Aragon, 
Organizaţia Naţiunilor Unite-

Departamentul de Afaceri 
Economice şi Sociale şi Liceul 
Francez Molière din Zaragoza. 
 
Programul acestui eveniment a 
cuprins o lectură a prestigiosului 
actor francez Daniel Mesguisch, 
director al Conservatorului Naţional 
Superior de Artă Dramatică din 
Paris, din opera “L´Étranger” de 
Albert Camus, urmată de o cină 
festivă.  Evenimentul s-a bucurat de 
o largă participare, printre care 
reprezentanţi diplomatici ai ţărilor 
francofone în Aragon, reprezentanţi 
ai instituţiilor locale (Departamentul 
de Educaţie din cadrul Guvernului de 
Aragon, centre educative şi de 
învăţământ, teatre etc), reprezentanţi 
ai comunităţii româneşti.   
                      
 
Luxembourg 
 

Ambasada României la Luxemburg a 
organizat, la 20 martie 2013, pentru  
marcarea Zilei Internaţionale a 
Francofoniei si a 20 de ani de la 
aderarea tarii noastre la Francofonia 
institutionala, proiecţia productiei 
cinematografice "Restul e tăcere", 
realizata in anul 2007 de regizorul 
Nicolae Caranfil (cu subtitrare in 
franceza). La manifestare au 
participat peste 80 de persoane - 
reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale, academice si 
europene din Luxemburg, membri ai 
corpului diplomatic acreditat in 
Marele Ducat, ai conducerii 
asociaţiilor româno-luxemburgheze, 
precum şi numeroşi membri ai 
comunităţii româneşti din Luxemburg 
si Marea Regiune. 
Seful misiunii a rostit un discurs cu 
privire la activitatea României în 
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cadrul OIF si rolul acestei organizaţii 
pe scena politică internaţională , 
urmat de o scurta prezentare a 
filmului artistic “Restul e tăcere”.   
Proiecţia a fost urmată de un 
cocktail, care a permis discuţii 
informale între participanţi. 
 
 
Berna 
 
Ambasada României la Berna a 
organizat  o expoziţie de fotografii 
sub genericul „Bucarest – le petit 
Paris” şi un dialog inedit, în duplex 
de la Universitatea din Saint-
Etienne/Franţa, cu scriitorul de limbă 
franceză Marius Daniel Popescu, 
laureat a multiple premii literare 
elveţiene şi franceze, între care 
Premiul federal pentru literatură - 
2012 (pentru întreaga creaţie 
literară)  şi premiul Robert Walser 
pentru romanul „Simfonia lupului”/La 
symphonie du loup”, ambele editate 
la editura Jose Corti. Manifestările 
organizate în sala Forumului Politic 
al Confederaţiei Elveţiene în data de 
15 martie 2013 s-au bucurat de 
prezenţa unui public format din 
diplomaţi străini şi elveţieni, ziarişti şi 
membri ai comunităţii române din 
Elveţia. Menţionăm prezenţa 
subsecretarului de stat pentru 
Francofonie din Departamentul 
Federal al Afacerilor Eterne/DFAE 
din Elveţia, ambasadorul Claude 
Altermatt, care, împreună cu 
ambasadorul României în Elveţia, au 
pronunţat scurte alocuţiuni 
consacrate aniversării Francofoniei.  
În discursul pronunţat, ambasadorul 
României în Elveţia a evidenţiat 
aniversarea a 20 ani de la aderarea 
la Francofonie şi etapele majore ale 

parcursului francofon din două 
decenii.  
În dialogul purtat de publicul prezent 
cu scriitorul român Marius Daniel 
Popescu, rezident în 
Lausanne/Elveţia, s-a degajat 
interesul reprezentanţilor comunităţii 
române din Tara Cantoanelor pentru 
cultura românească şi dorinţa de a 
se putea bucura mai des de 
manifestări culturale româneşti de 
calitate.  
 
 
Cairo 
 

La sediul Institutului Francez din 
Cairo a fost organizată,  împreună cu 
Ambasada României din Egipt,  
seara filmului românesc, pentru 
marcarea Zilelor Francofoniei, ocazie 
cu care a fost prezentată  proiecţia 
filmului „Restul e Tăcere”. 
La eveniment au fost prezente 
aproximativ 70 de persoane, din 
cadrul Ambasadei Franţei din Cairo, 
a Institutului Francez, membrii ai 
Delegaţiei UE la Cairo, membrii ai 
comunităţi româneşti, membrii ai 
comunităţii culturale francofone din 
Egipt şi studenţi egipteni.  
 
 
Copenhaga  
 

În data de 20 martie 2013 a avut loc, 
la Copenhaga, marcarea  Zilei 
Internaţionale a Francofoniei, 
eveniment care s-a desfăşurat la 
colegiul Copenhagen Business 
School (CBS), cu participarea 
ambasadorilor statelor francofone 
acreditate în Danemarca, a 
reprezentanţilor mediului de afaceri 
şi a socităţii civile francofone din 
Danemarca, precum şi a unui număr 
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semnificativ de studenţi danezi şi 
străini de la CBS.  
Cu această ocazie, a avut loc cea 
de-a XII-a ediţie a seminarului 
dedicat limbii franceze ca limbă de 
lucru, în cadrul căruia a avut loc o 
masă rotundă şi un bufet organizat 
de ambasadele statelor francofone. 
Structura seminarului a inclus două 
părţi: prima, dedicată intervenţiilor, 
iar cea de-a doua, dezbaterilor 
(masă rotundă) pe teme privind 
relaţiile economice şi importanţa 
limbii franceze pentru mediul de 
afaceri. Au intervenit: Claudio 
Sfreddo, Universitatea din Geneva, 
Philippe d’Iribarne, director de 
cercetare în cadrul Consiliului 
Naţional de Cercetare din Franţa, 
Claire Goyer, preşedintele 
Organizaţiei Diversitate lingvistică şi 
limba franceză din Bruxelles, Mette 
Zølner, Universitatea comercială din 
Copenhaga şi Joël Monéger, director 
onorific al Institutului de Drept de la 
Universitatea din Paris, chaire Jean 
Monnet. De asemenea, în cadrul 
mesei rotunde au avut loc prelegeri 
şi dezbateri pe teme de interes 
pentru francofonie, susţinute de: 
Tom Becker, director A.P. Møller - 
Maersk Group, Brett S. Chappell, 
responsabil pe probleme de afaceri 
globale din cadrul Danske Bank, 
Estelle Fanjaud, responsabil cu zona 
francofona în cadrul companiei 
COWI din Danemarca, Jean-
Christophe Moureau, directeur 
regional Thales Danemark. 
Moderatorii seminarului au fost 
junaliştii Stéphanie Surrugue (TV2) 
şi Tore Leifer (DR). 
Ambasada României la Copenhaga 
a participat la seminar şi la bufetul 
multicultural oferit de ambasadele 
francofone acreditate în Danemarca. 

Ambasada a beneficiat şi de un 
stand promoţional unde au fost 
prezentate materiale privind istoricul 
României în Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei, 
precum şi broşuri şi pliante cu 
informaţii generale despre ţara 
noastră. 
 
 
Buenos Aires 
 

Ziua Internațională a Francofoniei a 

fost sărbătorită și în acest an la 
Buenos Aires printr-un amplu 

program de activități culturale.  
România  a fost prezentă în cadrul 
manifestărilor: 
 

 înmânarea premiilor, de către 
ambasadorul României, alături de 

alți șapte ambasadori, către elevii 

câștigători ai Concursului 
Francofoniei (organizat de 

Alianța Franceză pentru tineri 
argentinieni de 12-17 ani din 

unități de învățământ partenere 

ale Alianței;  
 

 
 participarea Ambasadei cu un 

stand propriu la „Târgul 
Francofoniei” din Buenos Aires, 
organizat într-una din cele mai 

importante piețe publice ale 
capitalei argentiniene – Plaza 
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San Martin, din vecinătatea MRE. 
În cadrul standului au fost expuse 

costume naționale românești și 
obiecte de artizanat, un set de 
imagini de promovare turistică a 

României, pliante și materiale de 

promovare turistică și cu 

informații utile despre România.  
 proiectarea filmului românesc 

„California dreamin” (2007) în 
cadrul Săptămânii Francofoniei, 

organizată de Alianța Franceză 
din Buenos Aires (27 martie a.c.). 

 difuzarea filmului „Marți, după 
Crăciun” al regizorului Radu 
Muntean în cadrul Festivalului 
Filmului Francofon din Paraguay, 

stat aflat în aria de competență a 
Ambasadei. 

 La evenimentele din Buenos 

Aires (ceremonia de la MRE și 
târgul din Piața San Martin) au 

participat, la invitația Ambasadei, 
un număr important de membri ai 

comunității române din Argentina. 
 
 
Madrid 
 
Ambasada României la Madrid, în 
colaborare cu Institutul Cultural 
Român din capitala spaniolă, au 
asigurat, cu ajutorul artelor vizuale, 
prezenţa României la evenimentele 
pentru marcarea Zilei Internaţionale 
a Francofoniei. Astfel, au fost 
proiectate filmele “Train de Vie” 
(1998) de Radu Mihăileanu şi 
“Elevator” de George Dorobanţu 
(2008) în zilele de 7 martie şi, 
respectiv, 15 martie. În această 
perioadă, începând cu 19 martie, 
până în data de 29 martie, la 
Institutul Francez din Madrid este 
deschisă expoziţia “Benzi Desenate 
Româneşti, care prezintă, prin 

intermediul a trei etape - „Vârsta de 
Aur“ (1891-1947), „Socialism şi BD“ 
(1948-1989) şi „Banda Desenată 
Contemporană“ (1990-2011) - atât 
evoluţia fenomenului şi a tehnicii BD 
în România (trecerea de la alb-negru 
la color, rafinarea scenariilor, a 
detaliilor, complicarea sau 
simplificarea bulelor de dialog), cât şi 
paradoxurile acestei evoluţii. 
 

 
 
România – ţară invitată de onoare 
la Săptămâna Francofoniei de la 
Salonic 
 
Consulatul General al României la 
Salonic a organizat o amplă 
manifestare culturală dedicată Zilei 
Francofoniei. Şirul de acţiuni, la care 
au participat deopotrivă membri ai 
comunităţii româneşti din nordul 
Greciei, cât şi publicul local 
cunoscător al limbii franceze, s-a 
desfăşurat în sala de spectacole a 
Institutului Francez din Salonic. 

În mesajul de deschidere, 
consulul general al Franţei, 
Christophe le Rigoleur s-a referit la 
excelentele relaţii dintre Franţa şi 
România, şi a evocat faptul că 
Franţa a constituit o a doua patrie 
pentru mulţi artişti şi intelectuali 
români de-a lungul secolelor. În 
mesajul său – prezentat de către 
consulul Marian Daniel Cernat – 
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Martin Ladislau Salamon, consulul 
general al României la Salonic a 
trecut în revistă activitatea României 
ca ţară membră a Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei, făcând 
referire la proiectele româneşti din 
organizaţiei, precum şi la iniţiativele 
de promovare a limbii franceze. În 
cadrul conferinţei cu titlul generic 
„Dileme ale exilului. Artişti români 
în Franţa, scriitori români de 
expresie franceză”, doamna 
Antonia Vancea a susţinut o 
prelegere pe tema „George Enescu 
– un român la Paris”. Profesorul 
Apostolos Patelakis, în prelegerea 
sa, „Franţa, a doua patrie pentru 
Constantin Brâncuşi”, s-a referit în 
special la relaţia marelui sculptor 
român cu Parisul, precum şi la 
inegalabila sa artă realizată în 
capitala mondială a culturii. 
Referindu-se la scriitori români de 
expresie franceză, profesorul Victor 
Ivanovici a prezentat într-un mod 
analitic relaţia dintre limba maternă 
şi limba de adopţie a scriitorilor 
români.  
Programul a continuat cu un recital 
cameral din lucrări ale compozitorilor 
George Enescu, Dinu Lipatti şi Nikos 
Astrinidis, interpretate de Amelia 
Maria Stoian (pian), Cristina 
Răducan (flaut) si Ionuţ Neagu 
(tenor). Cei prezenţi au vizionat apoi 
lungmetrajul intitulat „Morgen” al 
regizorului român Marian Crişan, 
subtitrat în limba franceză. Pelicula a 
obţinut în anul 2010 patru premii la 
festivalul de la Locarno, iar în ediţia 
din acelaşi an a Festivalului 
Internaţional de Film de la Salonic, 
Marian Crişan a obţinut premiul 
pentru regie, iar cei doi actori 
principali, Andras Hathazi şi Yilmaz 

Yalcin – premiul pentru interpretare 
masculină. 
 

 
 
 
Szeged 
 

Consulatul General al României la 
Szeged, împreună cu Institutul 
Cultural Român – filiala Szeged a 
organizat, în data de 21 martie 2013, 
un eveniment pentru marcarea a 20 
de ani de la aderarea României la 
Organizaţia Internatională a 
Francofoniei (OIF), care a avut ca 
invitaţi românii din comunitate şi 
oficialităţile din oraşul Szeged. De 
asemenea, a fost vernisată o 
expoziţie de carte veche franceză, 
aflată în patrimoniul Bibliotecii 
Judeţene „Gheorghe Şincai” din 
Oradea şi, cu sprijinul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
Bihor, artistul vocal – instrumental 
Oana Lianu a susţinut un moment 
artistic. 
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Tel Aviv 
 

  
Ambasada României, în 
colaborare cu  Institutul Cultural 
Român de la Tel Aviv, a participat 
la evenimentul de deschidere a 
"Zilelor Francofoniei" în Israel, la 
sediul Institutului Francez din Tel 
Aviv.  România s-a prezentat cu 
un stand propriu, la care au fost 
împărţite pliante turistice, informaţii 
culturale, steguleţe, vin şi 
specialităţi culinare tradiţionale. De 
asemenea, în cadrul 
evenimentului de deschidere, 
participarea României a fost 
marcată de un concert de muzică 
de jazz susţinut de trei studenţi din 
cadrul Conservatorului din Tel 
Aviv, Departamentul de Muzică 
Jazz. Grecia şi Congo au oferit 
alte două concerte la deschiderea  
evenimentului. Statele participante 
la eveniment au fost: Belgia, 
Canada, Camerun, Cipru, Congo, 
Elveţia, Franţa, Grecia şi Vietnam. 
Programul evenimentelor 
dedicate francofoniei a inclus 
activităţi din domenii variate: 
colocvii, conferinţe, spectacole, 
concerte, proiecţie de filme în 
cadrul unul festival, precum şi 
vizite educative în cele mai 
importante licee şi şcoli 
francofone din Israel. Evenimente 
au fost găzduite şi în oraşele 
Haifa, Ierusalim şi Netanya.  

Havana 
 
Ambasada României la Havana a 
participat alături de alte misiuni 
diplomatice acreditate în Cuba şi de 
instituţii cubaneze (Ministerul  Culturii, 
Ministerul Educaţiei, Ministerul Educaţiei 
Superioare, Oficina del Historiador de 
La Habana etc.), la activităţile 
circumscrise Zilelor Francofoniei în 
Cuba. Activităţile organizate au cuprins: 

 Conferinţa ambasadorului român 
la sediul Sartre al Alliance française 
din capitala cubană, în prezenţa 
unor reprezentanţilor corpului 
diplomatic, ai unor instituţii 
cubaneze, studenţi şi profesori. Cu 
acest prilej, ambasada a distribuit un 
număr de 50 de broşuri despre 
România (peste 60 de participanţi) şi 
a oferit direcţiei Alliance française, 
pentru biblioteca instituţiei, 2 albume 
referitoare la ţara noastră,  

 Concertul extraordinar de pian al lui 
Matei Rogoz susţinut la Oratoriul 
San Felipe Neri din Havana Vieja 
(peste 100 de spectatori, 
ambasadori, directorul Oficiului 
UNESCO din Cuba, reprezentanţi ai 
corpului diplomatic, membri ai 
Asociaţiei de Prietenie Cuba-
România, inclusiv ai micii comunităţi 
româneşti, muzicieni, profesori şi 
studenţi, elevi ai Liceului de muzică 
Mozartiano, etc.). Între cele două 
părţi ale concertului, care au cuprins 
pagini din Beethoven, Liszt, Chopin 
şi Prokofiev, tânărul interpret 
cubanez Ricardo Martinez (flaut), 
acompaniat la pian de Brenda 
Lorenzo (amândoi au fost şi la Ziua 
Naţională), a oferit o lectură din 
George Enescu. Ambasada a donat 
prestigioasei instituţii de învăţământ 
cubaneze cărţi şi broşuri,  precum şi 
CD-uri cu muzică românească. 

 Masa cu bucate româneşti şi vin 
românesc la Seara culinară 
francofonă. 
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Beirut 
 

La sediul Municipalităţii din Jounieh 
a fost vernisată expoziţia de 
fotografie intitulată „Memoria 
zidurilor. Spiritul francez în 
arhitectura românească” semnată de 
Daniel Constantinescu.  

Expoziția a fost prezentată publicului 
din Junieh cu ocazia Lunii 
Francofoniei. La vernisaj au 

participat peste 70 de invitați printre 

care s-au numărat oficialități locale, 

jurnaliști și membri ai corpului 
diplomatic. Evenimentul a fost 
mediatizat de posturile de televiziune 
Tele Liban, Tele Lumiere, LBC 

precum și de cotidienele Al Balad, Al 

Akhbar și de Agenția Națională de 
Presă – NNA. 
 
 
Seoul 
 
Ambasada României la Seoul, alături 
de ambasadele statelor francofone 
acreditate în capitala Republicii 
Coreea şi Institutul Francez, a 
participat în calitate de co-
organizator şi contributor, la o serie 
de manifestări prilejuite de 
sărbătorirea Săptămânii 
Internaţionale a Francofoniei. 
Manifestările au inclus un concurs 
tematic/quizz pe teme francofone, cu 
participarea a peste 250 de elevi 
coreeni care studiază limba franceză 
în liceele din Republica Coreea, un 
spectacol de jonglerie-“L‘ abecedaire 
jongle” şi un concert de muzică 
clasică franceză oferit de prestigiosul 
duet franco-elveţian Laurent Brunetti 
şi Mario Pachioli. 
Manifestările au fost urmate de un 
cocktail la care participanţii din 
cadrul corpului diplomatic francofon 

acreditat la Seoul şi invitaţii sud-
coreeni au fost serviţi cu produse de 
patiserie franceză şi belgiană şi vin 
românesc. 
 
 
Amman 
 
Ambasada României la Amman a 
organizat, în colaborare cu Ministerul 
iordanian al Educaţiei şi Şcoala „Les 
Soeurs Franciscaines” ”, o vizită în 
aceasta instituţie de învăţământ. 
Conducerea şcolii si oficialii 
ministerului au prezentat 
Ambasadorului României la Amman 
activităţile desfăşurate în câteva 
clase de elevi de diferite vârste şi 
care au inclus scurte programe 
artistice şi prezentări de cunoştinţe 
de limba franceză. De asemenea, 
Ambasadorului i-au fost prezentate 
lucrarile plastice ce vor reprezenta 
şcoala la concursul interscolar pe 
tema Francofoniei, organizat de 
Minsterului Educatiei.  
 

 
Taskent 
 
Ambasada României în Uzbekistan, 
alături de ambasadele Franţei, 
Elveţiei, Cehiei, Algeriei, Canadei, 
Egiptului, Ucrainei, Letoniei va 
participa la evenimentele dedicate 
Francofoniei. Acestea vor cuprinde 
activităţi de prezentare a 
OIF (Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei), concursuri de întrebări 
referitoare la statele membre sau 
asociate OIF, concursuri de cântece 
franceze şi francofone, concurs de 
video pe tema drepturilor femeii 
(pentru elevi şi studenţi cu vârste 
între 18-25 ani, premiile fiind câte un 
sejur cultural în Franţa), seara / seri 
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cinematografice pentru prezentarea 
filmelor propuse de statele membre 
OIF, prezentarea de standuri şi 
expoziţii cu mâncăruri tradiţionale din 
statele membre OIF.  
România va participa la 
evenimentele respective cu un stand 
de prezentare a ţării, cu filmul „Nuntă 
în Basarabia”, o expoziţie cu 
mâncăruri tradiţionale româneşti, dar 
şi cu premii constând în ceasuri şi 
tricouri personalizate cu logo-ul 
Francofoniei „20 de ani – România în 
Francofonie”. D asemenea, misiunea 
a inclus deja câteva seturi de 
întrebări în chestionarele de 
concursuri pe teme de cunoaştere a 
României, a unor personalităţi 
marcante române. 
 
 

Cernăuţi 

 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Francofoniei, la iniţiativa 
Consulatului General al României la 
Cernăuţi şi a Catedrei de Filologie 
română şi Clasică a Universităţii 
Naţionale „Iurii Fedcovici” din 
Cernăuţi au avut loc, în perioada 18-
21.03.2013, ample manifestări 
dedicate acestui eveniment,   
avându-i ca moderatori pe 
viceconsul Denisa Gabor şi profesor 
Gheorghe Jernovei, şeful Catedrei 
menţionate. 
 

 
Astfel, pe 18 martie a avut loc o 
întâlnire cu profesori şi studenţi sub 
genericul „Le français dans ma 
vie”.  Aceasta a fost urmată de 
sărbătoarea muzicii franţuzeşti, 
moderată de Denisa Gabor, 
Gheorghe Jernovei şi Taras 
Ivasiutin. Au fost interpretate melodii 
consacrate din repertoriul francofon. 
Galina Dranenco, profesoară de 
limba franceză a prezentat o scurtă 
istorie a filmului franţuzesc, urmată 
de vizionarea producţiei 
„Supravieţuitorii” de Frank Marşal, cu 
subtitrare în limba franceză. 
 

 
 
În Sala Roşie a Universităţii din 
Cernăuţi a avut loc Forumul 
Francofoniei, în prezenţa pro-
rectorului Tamara Marusik, a 
decanului Facultăţii de Filologie, 
Boris Buntciuc şi a delegaţiei de la 
Universitatea „Alecu Russo” din 
Bălţi, Republica Moldova. În mesajul 
său de salut, doamna Tamara 
Marusik a subliniat rolul Francofoniei 
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în regiunea Cernăuţi şi în 
Universitate, mai ales acum, când 
complexul arhitectural al Universităţii 
a devenit obiect de patrimoniu al 
UNESCO. Un alt mesaj de salut  din 
partea lui Ion Popescu, deputat în 
Rada Supremă a Ucrainei şi 
preşedintele Delegaţiei 
Parlamentului Ucrainean la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei a fost prezentat de doamna 
Aurica Bojescu, deputat în Consiliul 
Regional.Doamna Viorica Cornea, 
profesor la Universitatea „Alecu 
Russo” din Bălţi, Republica Moldova, 
a făcut o amplă prezentare a 
Francofoniei în Republica Moldova, 
exprimându-şi speranţa în 
intensificarea cooperării 
interuniversitare şi transmiţându-le 
celor prezenţi salutul călduros al 
rectorului acestei Universităţi, 
domnul Gheorghe Popa. 
Manifestarea s-a încheiat cu un 
concert de muzică în faţa unui public 
numeros de studenţi şi profesori. 
Evenimentul a fost mediatizat de 
Radio Ucraina Internaţional şi 
Euromedia Ucraina. 
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