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INVITAȚIE 
 

Vă invităm să participați la  

Conferința  

 

„LIMBA ȘI IDENTITATEA 

ROMÂNEASCĂ ”,  

 

din cadrul proiectului  

„Ziua Limbii Române la Ismail”  

ce va avea loc pe data de  

8 septembrie 2018,  

la Centrul de Informare al României 

din  Ismail 

 

 
 

 
Ismail 
2018 

 

 

 

TEMATICA  PRELEGERILOR  
 

 Păstrarea limbii și identității românești în 

comunitățile istorice 

 Statutul, rolul și funcțiile limbii române în 

Ucraina 

 Legislație și practici 

 Promovarea şi păstrarea valorilor culturale 

românești în comunitățile istorice 

 Păstrarea  tradițiilor populare românești 

 Personalități sud-basarabene--  patrioți  și 

promotori ai limbii române în comunitățile 

etnice romanești din Bugeac (regiunea 

Odesa). 

 Elogiu Limbii Române 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CERINȚE PRIVIND REDACTAREA  

PRELEGERILOR  

 
 Volumul articolului ‒ 5-6 pagini. 

 MS Word, format ‒ A4, cu marginile  tuturor 

câmpurilor 20 mm. 

 Font: Calibri, mărimea ‒ 12 pt.(notele de 

subsol ‒ 10), distanţa dintre rânduri ‒ 1, 

paragraf ‒ 1 cm. 

 Structura articolului: TITLUL 

ARTICOLULUI (centrat), pe următoarea 

linie ‒ numele și prenumele autorului, gradul, 

numele instituției, orașul, țara, adresa de e-

mail. 

 Peste un rând ‒ TITLUL ARTICOLULUI 

(centrat). 

 Peste două rânduri ‒ textul articolului 

(aliniere în lățime).  

 Notă de subsol conform stilului Chicago 

(CHICAGO STYLE: NOTES and 

BIBLIOGRAPHY); 

 Notele de subsol și bibliografia prevede 

utilizarea indiciilor numerice superscriptive și 

a notelor de subsol în partea de jos a paginii 

cu informații bibliografice de fiecare dată 

când citați o sursă. 

 Utilizarea materialelor ilustrative, formule ar 

trebui să fie minime; format de tabele, desene 

etc. – de carte (introdise într-un fișier 

separat). 

 Autorul este responsabil pentru conținutul și 

proiectarea materialelor. 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Prenume_________________________________________ 

Nume_____________________________________________ 

Patronimicul______________________________________ 

Gradul științific_________________________________ 

Gradul academic___________________________________ 

Profesie__________________________________________ 

Locul de muncă____________________________________ 

________________________________________________ 

Adresa__________________________________________ 

________________________________________________ 

Telefon___________________________________________ 

Fax______________________________________________ 

E-mail___________________________________________ 

Denumirea lucrării__________________________________ 

_________________________________________________ 

Mijloace necesare prezentării _________________________ 

 

 
 

 
 

Fișa de înscriere (anexa A) se trimite la adresa de e-

mail: ceninfrom.ua@gmail.com până la data de 6 septembrie 

2018 (inclusiv).  

 

 

 

  

 

COMUNICĂRI PRELEGERI 
 

 

 Natalia URSU- prof., coordonator la  

Centrul de Informare al României din Ismail 

Tema:Legislație și practici 

  Zinaida PINTEAC- prof., ȘMCG din 

com.Staroselie, r-l Sarata, reg. Odesa 

Tema: Păstrarea limbii și identității românești în 

comunitățile istorice   

 Tatiana GHERDELESCU- prof., ȘMCG din 

com.Meneailovca, r-l Sarata, reg. Odesa 

Tema: Statutul, rolul și funcțiile limbii române în 

Ucraina  

 Andrei TCACI- prof., ȘMCG din 

com.Limanscoe, r-l Reni, reg. Odesa 

Tema: Promovarea și păstrarea valorilor culturale în 

comunitățile istorice 

 Maria CATANOI- prof., ȘMCG din or. Reni, 

reg. Odesa 

Tema: Păstrarea tradițiilor populare românești 

 Elena  GOLOVANOVA- conf.univ. dr., 

Universitatea Umanistă de Stat din Ismail 

Tema: Elogiu Limbii Române 

 Vadim BACINSCHI - jurnalist, scriitor  

Tema: Personalități sud-basarabene- patrioți și 

promotori ai limbii române în comunitățile etnice 

românești din Bugeac (regiunea Odesa) 
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