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să plece definitiv din viaţa politică românească! 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38038  

În conformitate cu art. 25 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse 

privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului, semnat la Moscova la 27 

septembrie 1993, Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi, 

au convenit următorul Program de colaborare în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului pe 

anii 2001-2003: 

 

ARTICOLUL 21 

Părţile vor dezvolta în mod special colaborarea în domeniul învăţării limbii şi literaturii române 

în Federaţia Rusă şi învăţării limbii şi literaturii ruse în România. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Federaţia Rusă 

vor sprijini îmbunătăţirea calităţii predării limbii române şi, respectiv, a limbii ruse ca limbi 

materne în fiecare stat. Ele vor colabora în domeniul elaborării de manuale şi 

materiale didactice pentru predarea limbii române şi ruse ca limbi materne în şcoli 

cu predare în limba română din Federaţia Rusă şi, respectiv, şcoli cu predare în 

limba rusă din România. 

Pentru Guvernul României, 

Cristian Diaconescu, 

secretar de stat 

 

Pentru Guvernul Federaţiei Ruse, 

Valerii F. Kenealkin, 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 

 

http://idrept.ro/EmbedView.aspx?EmbedId=71764a9b-dc37-4cba-ac41-ad193f4b7d33  

PROGRAM din 4 decembrie 2006 de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei între 

Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru anii 2006-2009 

Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi, 

în conformitate cu art. 25 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu 

privire la colaborarea în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, semnat la Moscova la 27 

septembrie 1993, 

vizând dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie dintre popoarele român şi rus, 

au adoptat următorul program de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, pentru anii 

2006-2009: 
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24.Părţile vor dezvolta colaborarea în domeniul studierii limbii şi literaturii ruse în România şi a 

limbii şi literaturii române în Federaţia Rusă. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Federaţia 

Rusă îşi vor da concursul pentru creşterea nivelului predării limbii române, respectiv al limbii 

ruse, atât ca limbi materne, cât şi moderne, în fiecare dintre cele două state. Ele vor colabora 

în domeniul pregătirii manualelor şi a materialelor didactice pentru predarea 

limbilor română şi rusă, atât ca limbi materne, cât şi moderne, în instituţiile de 

învăţământ cu predare în limba rusă din România, respectiv în cele cu predare în 

limba română din Federaţia Rusă.  

Pentru Guvernul României, 

Mihai Răzvan Ungureanu, 

ministrul afacerilor externe 

Pentru Guvernul Federaţiei Ruse, 

Serghei Lavrov, 

ministrul afacerilor externe 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 14 septembrie 2007 

 

 

Domnii Cristian Diaconescu şi Mihai Răzvan Ungureanu trebuie să plece definitiv 

din viaţa politică românească! 
 

De necrezut! Textul acordului este identic. Manuale pentru predarea limbii române în şcoli cu 

predare în limba română din Federaţia Rusă. Cum să predai limba română în şcoli care nu 

există!? Guvernul Fedeaţiei Ruse era de acord, în principiu, cu înfiinţarea învăţământului 

românesc  în întreaga Federaţie Rusă, încă din 1990 (Vezi filmul Convorbiri la Moscova). Un 

astfel de acord se poate finaliza şi azi. 

Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău 

Gheorghe Gavrilă Copil, 

preşedinte 

 

 

 
O bună mediatizare a acestui document poate determina oficialităţile de la 
Bucureşti şi Chişinău să se implice pentru protejarea minorităţii româneţti 
din Federaţia Rusă. 
 
AICI FILMUL CONVORBIRILOR DE LA MOSCOVA 
 
http://www.youtube.com/user/BucurestiChisinau?feature=guide 
 

http://www.youtube.com/user/BucurestiChisinau?feature=guide


Dragi români, 
Considerăm că acordul de principiu din partea Moscovei este valabil şi 
acum. Anticipăm răspunsul oficialităţilor de la Moscova: Dacă există 
părinţi, români (moldoveni), care vor cere şcoli în limba română pentru 
fiii lor, vom fi de acord şi vom proceda în consecinţă. 
 
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău 
Gheorghe Gavrilă Copil, 
preşedinte 
bucuresti.chisinau@gmail.com 
Tel.0720127570 
 
 Stenograma  şi alte informaţii, în cartea Societatea Culturală 
Bucureşti-Chişinău, pe care o aveţi ataşată . 
 
Ne vom adresa oficialilor români,partidelor politice, ambasadorului Federaţiei Ruse, 
unor ONG-uri, masmediei. 
 
Din partea noastră, numai bine! 
 
Filmul se poate viziona şi pe www.noidacii.ro 
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