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Luni 11 august 
 
 
Ora 9.00 – Deschiderea lucrărilor; Cuvânt de binecuvântare al IPS Ioan Selejan, 
Arhiepiscopul Covasnei  si Harghitei, salutul organizatorilor, prezentarea 
participanţilor, a sponsorilor şi partenerilor ediţiei  
 
 
Ora 10.00 – Comunităţile româneşti din vecinătate şi din Balcani între afirmare 
identitară şi deznaţionalizare; De ce România nu face mai mult? 

– Comunitățile românești din Ucraina între presiunea asimilaționistă a 
Ucrainei și amenințările Rusiei; 
 
Ora 16.00 – Situația comunităților românești din Serbia. Românii/vlahii din Timoc 
între promisiunile Belgradului și Bucureștiului și realitatea deznaționalizării; 

– Comunitatea Românilor din Serbia între problema retrocedărilor 
proprietăților românești din Voivodina și presiunea pentru dispariția celei mai vechi 
organizații românești; 
 
 
Marți 12 august 

 
Ora 9.00 – Reunirea Basarabiei cu România, obiectiv naţional al românilor. Dar al 
clasei politice de pe cele două maluri ale Prutului? 

– Reunirea celor doua state germane model de bună practică europeană 
pentru reunirea celor două state românești; 
 
Ora 13.00 – Lansarea campaniei „Lunile Tricolorului”. Desfășurarea de către 
Platforma Civică “Acțiunea 2012” a unui drapel de 150 de metri, care apoi trece prin 
mai multe orașe, ajungând la Chișinău; 
 
Ora 16.00 – Stabilizarea frontierei NATO și UE, obiectiv major al celor doua state 
românești: 

– Conflictul transnistrean și operațiunile de destabilizare ale Republicii 
Moldova, pericole majore pentru frontiera NATO și UE. Ce soluții există? 
 
 
Miercuri 13 august 

 
 
Ora 9.00 – Drepturile minoritarilor din România vs. Drepturile minorităţilor româneşti 
din jurul frontierelor şi din Balcani; Sprijinul statului român pentru păstrarea identităţii 
etnice a românilor din jurul frontierelor şi din Balcani; 



– Situația comunității românești din Bulgaria, Grecia și Ungaria. De ce state 
membre UE nu respectă drepturile minorității românești?De ce România nu 
reacționează? 

 
Ora 16.00 – Situația comunităților românești din Albania și Macedonia. Cum „joacă” 
România drepturile minorităților românești din cele două state în perspectiva aderării 
acestora la UE? 

– Politica partidelor parlamentare faţă de românii de pretutindeni şi faţă de 
românii din zonele multietnice şi pluriconfesionale din România; 
 
Joi 14 august: 

 
Ora 9.00 – Transilvania furată. Probleme ale retrocedărilor ilegale de proprietăţi în 
Transilvania. De ce statul român nu reacţionează?  

– Românii romano-catolici din Moldova în faţa presiunilor de maghiarizare; 
 

 
Ora 16.00 – Autonomia teritorială pe criterii etnice a aşa-zisului Ţinut Secuiesc – 
formă actualizată a experimentului stalinist al Regiunii Autonome Maghiare; 

– Implicaţiile regionalizării asupra românilor din judetele Covasna, 
Harghita şi Mureş; 

– De ce statul român nu finanțează păstrarea si afirmarea  identității 
românilor din Covasna, Harghita și Mureș? 

- Lansari de noi aparitii editoriale – „Nicolae Iorga despre secui și rostul lor 
între români”, volum îngrijit de Ioan Lăcătușu, prefață de Vasile Lechințan, 
editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2014 

- SANGIDAVA 8 (2), anuar al „Zilelor Miron Cristea”, Toplița, editura Ardealul, 
Târgu Mureș, 2014 

 
 
Vineri 15 august  

 
Dimineața: participarea la Hramul Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului; 

 
Seara: Seară românească și foc de tabără. Spectacol oferit de Institutul Cultural 
Roamân – „Poveste din Bucovina”, susținut de Ana Pepine, Paul Cimpoieru, Lorena 
Olteanu și Doina Lavric 
 
La lucrări vor participa parlamentari de pe cele două maluri ale Prutului, miniștri, 
cursanţi din Țară şi din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, 
Albania, Macedonia precum şi conferenţiari din principalele centre universitare ale 
ţării şi din străinătate (Germania, Italia, Iași, Cluj, București).  
Tinerii studenţi, profesori, masteranzi, doctoranzi cu preocupări privind promovarea 
valorilor naţionale, convieţuirea interetnică şi afirmarea identităţii culturale, lingvistice 
şi confesionale în medii multietnice. 
 
Vor fi prezenți jurnaliști de la principalele instituții mass-media din Țară dar și din 
Republica Moldova, Ucraina, Italia, Serbia. 

 
 

 
 


