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Iniţiativa înfiinţării Centrului de Informare al României la Bălţi datează încă

din primăvara anului 2015. În vara anului 2016 s-a încheiat Acordul de colaborare

între Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul pentru Românii de

Pretutindeni, reprezentat de domnul Mihail Baciu, Consul General al României la

Bălţi şi Universitatea „Alecu Russo” reprezentată de domnul profesor, doctor Ion

Gagim, Rectorul Universităţii. În perioada octombrie – noiembrie a fost renovată

locaţia şi instalate toate dotările necesare.



Centrul de Informare al României a fost dotat cu echipament tehnic performant: 6

calculatoare, tablă interactivă, proiector, imprimantă multifuncţională localizate într-un

spaţiu renovat, asigurat cu mobilier nou şi comod.



Deschiderea solemnă a Centrului de Informare al României a avut loc în data de 16

decembrie 2016 în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în spaţiile

Bibliotecii Ştiinţifice. Este al doilea centru în Republica Moldova, un centru similar

funcţionează la Comrat în cadrul Universităţii de Stat din Comrat.



Ședința Solemnă:

Daniel IONIȚĂ, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Moldova;

Mihail BACIU, Consul General al României la Bălți;

Corina FUSU, Ministru al Educației al Republicii Moldova;

Ion GAGIM, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.



Obiectivul fundamental al Centrului de Informare al României este de a păstra

identitatea română pentru locuitorii zonei de Nord al Republicii Moldova şi a contribui

în mod semnificativ la procesul de extindere a prezenţei limbii române în regiune, de

promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti în zonele din jurul granițelor țării unde

locuesc comunități de români.

Principalele domenii de activitate ale Centrului se axează pe acordarea

sprijinului pentru proiecte, programe de cunoaştere şi perfecţionare a limbii române,

ateliere tematice în domeniul istoriei şi civilizaţiei româneşti.



În corespundere cu Proiectul de dotare cu resurse informaţionale, susţinut

financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Centrul de Informare al

României din Bălţi a fost completat cu o colecţie deosebit de valoroasă de carte şi

publicaţii periodice cuprinzând diverse domenii: istorie şi ştiinţe politice, jurnalism,

cultură, limba română, literatura română, artă, turism, ecologie şi geografie. În total

435 titluri în 586 exemplare, cărţi şi publicaţii periodice, materiale promoţionale.





La început de octombrie 2019 Centrul de Informare al României din cadrul

Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit cu titluri noi de carte românească în total

295 exemplare în valoare de 68 347 lei.

Acest lucru fiind posibil graţie unui nou proiectului câşigat de BŞ USARB pentru

Dotare cu resurse informaţionale al Centrul de Informare al României, proiectul

susţinut financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Bucureşti, România.





În special remarcăm colecţia de carţi istorice consacrată Marii Uniri, întitulată „România: 

Marea Unire 1918-2018. 100 de cărți”, tipărită de Editura Tipo Moldova (Iași) în coordonarea 

prof. univ., dr. Ioan SCURTU.



În cadrul Centrului de Informare al României sunt organizate mai multe

evenimente culturale: expoziţii tematice tradiţionale şi online, prezentări, lansări de

carte, întâlniri cu personalităţi remarcabile, seminare, lecţii deschise la care

participă elevi, studenţi şi profesori de la: Universitatea de Stat „A. Russo” din

Bălţi; Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi; Liceele din oraş;

Oaspeţi din România.



Ora publică susţinută de Consulul General al

României, Mihai Baciu, dr. în filozofie și fost profesor la

Facultatea de Filosofie a Universităţii „A.I. Cuza” din Iași,

fost deputat în Parlamentul României în două legislaturi,

fost deputat în AP a Consiliului Europei, Consul General

al Consulatului României la Bălți din 2013.

Ora publică: 
ROMÂNII ȘI UNIRILE LOR: RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ 



Ora publică

1918 – Consecinţele Unirii Basarabiei cu România

Participanţi:

Excelența Sa, Mihai Baciu, Consul general al României la Bălți

Preasfinția Sa, Antonie, Episcop de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei

Ludmila Dobrogeanu, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți

Ora publică, susţinută de Ion Negrei, doctor în istorie,

absolvent al Facultăţii de Istorie și Pedagogie a Universității

Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, vicepreședinte al

Asociației Istoricilor din Republica Moldova.

Eveniment organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB,

Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei, Centrul de

Informare al României.



Lansare de carte: Centenarul Marii Uniri

Lansarea de carte a autorului Nicolae Enciu, licenţiat al

Facultăţii de Istorie a USM, doctor habilitat în istorie, autor a mai

multor monografii, manuale şi studii de istorie contemporană.

Cele patru apariţii editoriale reprezintă un proiect științific dedicat

Centenarului Marii Uniri.

● Basarabia în pragul modernităţii;

● În componenţa României întregite Basarabia şi Basarabeni de la Marea Unire

la notele ultimative sovietice;

● Emmanuel de Martonne – l’avocat de la Roumanie a la Conference de paix a

Paris;

● Scrierea şi rescrierea istoriei.

Eveniment organizat de Universitatea de stat „Alecu Russo”

din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de Informare al

României şi Catedra de Ştiinţe Socioumane şi asistenţă socială



Conferinţa știinţifică: Primele ziare româneşti din Bălți

La conferinţă au participat cu comunicări: P. S.

Antonie, Episcop de Bălți (Mitropolia Basarabiei), Dr.

Marius Diaconescu, istoricul Ion Negrei, Pr. Roman Botezat,

Dr. Nicolae Leahu, Vasile Şoimaru, Nicolae Rusu, Dr.

Theodor Marșalcovschi.

În cadrul Conferinţei a fost lansată colecţia Ziarele

româneşti despre unirea Basarabiei, Bucovinei şi

Transilvaniei, vol. I-V, coordonatori: Marius Diaconescu și

Andrei Sora, Universitatea din București.

Centrul de Informare al României a fost prezent la

eveniment cu expoziţia: "Presa scrie istoria: Presa din

Basarabia 1918-1920”.



Fotagrafii din cadrul evenimentului
Blog:

https://cirbalti.wordpress.com/2019/05/20/presa-din-basarabia-1918-1920/



17.10.19
VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE

În data de 17 octombrie la Biblioteca Științifică USARB a avut loc masa rotundă cu genericul:

VISARION PUIU: MEMORIE ȘI ISTORIE. Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 140 de ani

de la naştere a Mitropolitului Visarion Puiu şi 55 ani de trecerea în nefiinţă.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/34-evenimente/798-visarion-puiu-memorie-i-istorie-2

Fotagrafii din cadrul evenimentului



Expoziţii electronice



1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi a tuturor românilor

Ziua de 1 Decembrie marchează un eveniment istoric foarte inportant pentru tot poporul român. La 1

decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba-Iulia a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea tuturor

românilor din Transilvania şi Banat cu România. În cadrul adunării, politicianul Vasile Godiş a citit rezoluţia

Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin

reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor

români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al

națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”



„Limba este însăşi floarea sufletului etnic al românimii”

21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne



9 mai - Ziua independenței României

10 mai - Sărbătoarea Națională - Ziua Regalității în România

În spaţiul Centrului de Informare al României au

fost vernisate expoziţii de documente consacrate

acestor evenimente istorice, cu titlul: Ziua

Independenței de stat a României şi Ziua Regalităţii.

Documentele expuse vor servi drept surse veridice de

informare şi documentare pentru toţi cei dornici să

cunoască în profunzime istoria neamului.

Data de 10 Mai marchează în istoria României trei momente

importante: începutul domniei lui Carol I, Independenţa de stat a

României şi încoronarea primului rege al ţării. La 9 mai 1877 ministrul

de externe al României, Mihail Kogălniceanu declară în Camera

Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare.” În

data de 10 mai 1877 are loc proclamarea independenţei în Senat.



Ziua Drapelului Național al României

Pe 26 iunie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Drapelului

Național. Cu acest prilej, în incinta Centrului de Informare al României

este vernisată expoziţia Ziua_drapelului_Romaniei, ce include o paletă

largă de documente despre istoria drapelului naţional, semnificaţia

culorilor drapelului, simbolurile naţionale.



Revistă bibliografică

Trecute în revistă au fost

achiziţiile recente din colecţia Centrului

de Informare al României, fiind

prezentate enciclopedii despre locurile

unice din lume, o istorie în imagini a

civilizaţiei româneşti, cele mai

enigmatice minuni ale lumii.



Istoria artelor: Semnificaţia sculpturilor lui Constantin Brâncuşi

Profesor: Oliva Ferdinand

17.10.19



Eveniment cultural dedicat Zilei scriitorului Alecu Russo 
la a 199-a aniversare de la naştere



Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie

Programul de informare şi promovare a Accesului

Deschis la informaţie în Centrul de Informare a României cu

studenţii de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţei, Psihologie,

Arte, grupa PS21Z.



Lucrările Clubului literar „Poesis”

Coordonator: Natalia Hariton

Elevii de la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”



Atelierul de scriere a textului non-ficţional „Istoria suntem Noi”



Lecţie de Limba română „E timpul să vorbim corect”



Elevii de la Liceul Teoretic

„Mihai Eminescu” din Bălţi,



Elevii de la Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga” din Bălţi



Elevii de la Liceul Teoretic

„George Cojbuc” din Bălţi,





În spaţiul virtual CIR este

prezent prin intermediul unui blogul

informativ unde sunt postate

informaţii despre toate evenimente ce

au loc în cadrul Centrului, blogul

poate fi accesat de pe pagina web a

bibliotecii.

http://libruniv.usarb.md

https://cirbalti.wordpress.com/

http://libruniv.usarb.md/
https://cirbalti.wordpress.com/

