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Chişinău, 25 mai 2018 
 
Ambasada informează:  
 
În data de 25 mai, la Reşedinţa Ambasadorului Republicii Federale Germania a avut loc 
Sărbătoarea de vară a limbii germane. Şi în acest an, circa 250 de elevi şi studenţi, învăţători şi 
tineri studioşi, invitaţi de către Ambasadorul Germaniei dr. Julia Monar la o frumoasă serată, 
au adus un omagiu limbii germane. La acest eveniment au fost înmânate certificate de 
obţinere a unor burse, diplome şi premii pentru cei mai buni învăţători de limbă germană. În 
Republica Moldova circa 7000 de elevi în circa 130 de şcoli şi circa 900 de studenţi de la 7 
universităţi studiază limba germană. Germania promovează limba germană prin intermediul 
unor şcoli cu un statut special ce fac parte din reţeaua PASCH, beneficiind de materiale 
didactice, cursuri şi burse pentru învăţători, elevi şi studenţi. Scopul nostru este de a trezi şi a 
promova sustenabil interesul pentru limba şi cultura germană şi de a lărgi orizonturile.  
 
Ambasada Republicii Federale Germania este sigură de faptul că interesul pentru limba şi 
cultura germană constituie un fundament pe care se bazează bunele şi diversele noastre relaţii 
bilaterale deja de peste 25 de ani. Prin intermediul multiplelor evenimente încercăm să 
reacţionăm la acest interes. În acest an, spre exemplu, acestea vor fi expoziţia dedicată lui 
Sigmar Polke, care va fi vernisată la Muzeul de Arte în data de 6 iunie, aportul german la 
Festivalul de Jazz din Chişinău, Class-Festival a Şcolilor de Teatru, întâlnirea autorilor europeni 
sau Ziua Europei din Chişinău şi Ungheni. 
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