




Pe 31 august, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Limbii Române. 

La 19 februarie 2013, plenul Camerei Deputaților a adoptat legea 53/2013
prin care se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române.

Această propunere legislativă a fost inițiată de 166 de parlamentari în 2011.

În expunerea de motive, inițiatorul propunerii legislative explică faptul
că "importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale
către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității
naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți
puternice și unite“.



Toți cei care simt și vorbesc românește se unesc pentru a celebra
această zi atât de importantă pentru cultura țării noastre.

Manifestările naționale şi cele internaționale îşi propun să-i unească
pe 31 august pe cei care vorbesc şi simt românește şi dau ocazia de
a ne reaminti că ”limba noastră-i o comoară” şi că ”limba română
este patria mea”.

Pe aceeași dată, Republica Moldova sărbătorește ”Limba noastră“,
celebrată încă din 1990.



Învăţată în familie şi în şcoală şi apoi iubită şi cultivată, sau 
ignorată, poluată ori uitată, limba română e vie şi puternică pentru 

că exprimă, uneşte sau dezbină, defineşte identitatea, se 
moşteneşte şi se lasă moştenire.



Vasile Alecsandri spunea că limba română este cel mai prețios
tezaur pe care copiii îl primesc drept moștenire de la părinți,
păstrându-se această tradiție de la o generație la alta.

Faptele istorice subliniază evoluția și dezvoltarea limbii române.

Cu toată bogăția, diversitatea și expresivitatea ei, limba română ne
reprezintă pretutindeni.



Cine vorbeşte limba română?

Limba română este, între limbile romanice, a cincea după numărul de
vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei şi italianei.

Este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre
care 24 de milioane o au ca limbă maternă.

17 milioane se află în Romania, unde româna este limbă oficială şi
limbă maternă pentru mai mult de 90% din populaţie.



Cine vorbeşte limba română?

În Republica Moldova limba română este limbă oficială şi limbă maternă
pentru trei sferturi din populaţie.

În provincia autonomă Voivodina din Serbia, limba română este una dintre
cele şase limbi oficiale.

De asemenea, româna este limbă oficială sau administrativă în Uniunea
Latină, organizaţie internaţională care reuneşte ţările lumii în care se
vorbeşte una dintre limbile romanice şi în Uniunea Europeană, de la 1
ianuarie 2007.



Cine vorbeşte limba română?

Limba română este una dintre cele cinci limbi în care se oficiază
servicii religioase în statul monastic Muntele Athos.

Limba română este limbă maternă sau este vorbită şi în Ucraina,
Ungaria, pe Valea Timocului în Serbia sau în Bulgaria.

Este vorbită şi în comunităţile etnicilor români din Croaţia, Slovenia,
Slovacia sau Polonia.



Cine vorbeşte limba română?

Emigranţii au dus limba română peste tot în lume:

 Israel 5 % din populaţie provine din România şi vorbeşte limba
română

 Italia, Spania, SUA, Canada, Franţa, Germania, Portugalia, Cipru
sau Australia, unde se estimează că locuiesc peste 3 milioane de
români



Cine vorbeşte limba română?

Studenţii străini sau cei care au lucrat în România sunt vorbitori de
limba română şi se estimează că peste o jumătate de milion de arabi
din Orientul Mijlociu, care şi-au făcut studiile în România, vorbesc
limba română.

Limba română este predată în ţări est-europene unde există
comunități semnificative româneşti, dar şi în instituţii de învăţământ
din 43 de ţări ale lumii, unde limba română este învăţată ca limbă
străină.



Graiurile româneşti
Cu mici deosebiri de accent sau pronunţie, limba română este vorbită şi înţeleasă de toţi
conaţionalii, indiferent de zona geografică, deşi se vorbesc mai multe graiuri.

Graiul ardelenilor este inconfundabil de molcom, iar graiul bănăţean este un amestec de
elemente latine, române, slave, maghiare şi germane, ambele graiuri au diferenţe de gramatică
şi vocabular faţă de limba literară.
Dulcele grai moldovenesc are în special aspect oral şi se diferenţiază de limba literară prin
pronunția intensă a consoanei ş, prin folosirea multor regionalisme şi prin unele diferenţe de
gramatică.
Graiul timocean şi cel vorbit în Mehedinți au caracteristici fonetice distincte şi fac tranziţia între
cel muntenesc și graiul bănăţean.
Graiul muntenesc, fonetic şi lexical cel mai apropiat de limba română literară, a fost influenţat
puternic de greci, bulgari sau sârbi, dar şi de diversele mode ale timpului.



Limba română, cu toată diversitatea, bogăţia şi forța sa expresivă,
n-a aşteptat însă o anume zi pentru a fi sărbătorită, marii gânditori,
scriitori şi poeţi au celebrat-o prin toate scrierile lor sau au cântat-o
în ode, iar înţelepciunea populară s-a exprimat despre limba
noastră strămoşească cu haz şi har în proverbe şi zicători.

“Limba dulce mult aduce”

“Limba ta e capul tău”

“Limba îndulceşte, limba amăreşte“



Toții scriitorii români cunoscuți peste hotare s-au mândrit cu limba 
română, scriind în limba lor maternă și devenind celebri 

pentru lucrările lor.

România are nevoie de români care își doresc să păstreze tradiția și 
să o dea mai departe generațiilor viitoare.

Despre virtuţile limbii române marii scriitori spuneau:



Lucian Blaga

 Limba este întâiul mare poem al unui popor.

Mihai Eminescu

 Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii.
 Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe

popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea
le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din
împărăteasă cerşetoare...



Petre Ţuţea 

 Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicul a tot
ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea
poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană.

Emil Cioran

 Să treci de la limba română la limba franceză e ca şi cum ai
trece de la o rugăciune la un contract.



Herta Muller

 “Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române,
de metaforele pe care le conţine. E o altă dimensiune a sinelui,
pe care ţi-o conferă, de parcă aş avea două staţii, una a limbii pe
care o întrebuinţez, alta, cea oferită de cuvântul echivalent al
celeilalte limbi, care oferă o altă imagine. Limba română mă
însoţeşte permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba
germană. Mă însoţesc, întotdeauna, în paralel, imaginile
celeilalte limbi.”



Vasile Alecsandri
 Tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi,

depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute.

Nichita Stănescu
 A vorbi despre limba în care gândeşti este ca o zi de sărbătoare.

Frumuseţea lucrurilor concrete nu poate fi exprimată decât în
limba română. Ce patrie minunată este această limbă! Ce nuanţă
aparte îmi dau seama că ea o are! Această observaţie, această
relevaţie am avut-o abia atunci când am învăţat o altă limbă



Curiozităţi ale limbii române, pe care le regăsim în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 
(DEX)

 Cel mai lung cuvânt care conţine o singură vocală este ”abracadabranta” (14 litere) şi
înseamnă cu totul nebişnuit, ciudat, bizar, încâlcit.

 Cel mai lung cuvânt care începe şi se termină cu o vocală, iar în rest nu conţine decât
consoane: ”înspre”

 „C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română. Dictionar explicativ al
limbii romane cuprinde 19.750 definitii ale cuvintelor ce incep cu litera ”C”.

 Cel mai lung cuvânt în care fiecare literă se repetă exact de două ori: ”angionefrografie” (16
litere), termen medical ce reprezintă o radiografie a sistemului vascular renal cu ajutorul unei
substanţe de contrast.

 Singurul cuvânt din DEX care conţine patru consoane la sfârşit: ”kitsch” (termen folosit
pentru a desemna un obiect decorativ de prost gust).

 Cuvântul din DEX care conţine cinci consoane consecutive este: ”optsprezece”.



Curiozităţi ale limbii române, pe care le regăsim în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 
(DEX)

 ”Abces” este singurul cuvânt care conţine grupul de litere ABC.
 Cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o are substantivul ”om” – ”oameni”

(4 litere)
 Cel mai lung cuvânt, format din 11 litere, care conţine doar consoane nazale (m şi n): amenomanie,

care înseamnă delir cu dispoziţie veselă.
 Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX:

„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” este denumirea completă a unei boli pulmonare
cronice, numită pe scurt „silicoză”, care apare în general la muncitorii din mine, în urma inhalării prelungite
a pulberilor de bioxid de siliciu. Cel mai lung cuvânt din DEX este tot un termen medical:
”electroglotospectrografie” (25 de litere).

 Cea mai lungă denumire de localitate din România este Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27 de litere),
sat din judeţul Braşov. Cea mai lungă denumire de localitate din România formată dintr-un singur
cuvânt: Constantineşti (14 litere). Iar cea mai scurtă denumire de localitate din România: Ip (2 litere),
o comună din judeţul Sălaj.



“Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! 
Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a 

unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie.”

(Ion Luca Caragiale)




