
 
 

 
  
    

 

 

 

 

Într-o epocă a globalizării ce pare a redefini harta lumii pe o perioadă nedeterminată, 

adaptarea la noile condiții impuse de evanescența barierelor politice, economice, sociale, 

geografice și culturale constituie un imperativ major.  



 
 

 
  
    

În contextul în care patria est ubi nobis bene est numeroși români au emigrat în țări și 

pe continente diferite. În cadrul unei asemenea diversități multiculturale, atât expații, cât și 

autoritățile române au conștientizat necesitatea păstrării identității naționale, fapt ce a condus 

la conturarea unor politici lingvistice de apărare a patrimoniului cultural românesc. Pentru 

comunitățile de români din străinătate, aflate deja la a doua generație, născută și crescută în 

afara granițelor naționale, se organizează cursuri de predare a limbii române ca limbă nematernă 

și se intensifică manifestările culturale.  

Interesul pentru învățarea limbii române nu se reduce însă doar la această categorie, 

acesta remarcându-se și la numeroși străini care doresc să învețe limba română ca limbă străină 

și să își certifice aceste cunoștințe în vederea aplicării la diferite programe de licență, masterat 

și doctorat oferite de universități de prestigiu din România. O astfel de preocupare impune o 

perfecționare continuă a profesorilor angrenați în această activitate în vederea asigurării, pentru 

studenții înscriși în anul pregătitor, a unui nivel de competență lingvistică în concordanță cu 

Cadrul European Comun de Referință.  

Conferința are ca scop interconectarea specialiștilor din domeniu și realizarea unui 

schimb de experiență vizând predarea, receptarea și evaluarea optimă a limbii române ca limbă 

străină în vederea îmbunătățirii strategiilor, metodelor, resurselor și instrumentelor folosite în 

aceste activități. 
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DATE IMPORTANTE 

  

25 iunie 2018 – trimiterea titlurilor și a rezumatelor de către participanţi (la adresa 

de email: conferintarls@gmail.com) 

02.07.2018 - 05.07.2018 - plata taxei și trimiterea dovezii scanate 

Taxa: 125 RON (Taxa va acoperi mapa workshop-ului, coffee break, lunch break, 

publicarea lucrărilor în volumul conferinţei, editat la Editura UPG acreditată CNCS B) 

Detaliile privind contul în care poate fi virată taxa vor fi anunțate pe data de 30 

iunie 2018. 

Lucrările vor fi finalizate până la 30 septembrie 2018 și vor respecta formatarea 

din template-ul ataşat. Vor fi publicate lucrările selectate de către comitetul științific. 

 

Cazarea poate fi asigurată la cerere, în campusul Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești (90 RON camera dublă) 

 


