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Timp de o săptămână de zile, în perioada 21-27 Martie, la Craiova, s-a
desfăşurat “Festivalul Basarabia”, un regal de evenimente culturale, sportive, culinare şi
educaţionale, care ne-au dus şi ne-au plimbat virtual prin toate zonele de interes ale
Moldovei.

„Festivalul Basarabia” este deja o tradiţie pentru comunitatea noastră, dar şi pentru alte
comunităţi unde fiinţează centre universitare. Este o manifestare istorică, culturală care-i
reprezintă foarte bine pe iniţiatorii campaniei şi anume, pe tinerii din cadrul Asociaţiei
Studenţilor Basarabeni din Craiova.
Ieri, seria evenimentelor dedicate Unirii Basarabiei cu România s-a încheiat cu o dezbatere
despre momentul istoric şi implicaţiile lui, manifestare găzduită de Biblioteca Judeţeană
Alexandru şi Aristia Aman din Craiova. Aici şi-au dat întâlnire reprezentanţi ai administraţiei
publice centrale, profesori universitari, avocaţi, jurnalişti şi studenţi de pe ambele maluri ale
Prutului. Moderatorii evenimentului au fost Nicu Certan, preşedinte ASB Craiova şi Liuba
Eremia, preşedinte onoric al asociaţiei studenţeşti mai sus menţionată. În afara faptului că anul
acesta celebrăm 101 ani de la unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, am dorit să aducem mai
aproape de publicul craiovean, tradiţiile zonale din Moldova. Ne-am propus şi cred că am şi
reuşit ca în cele şapte zile de Festival, să realizăm nouă activităţi inedite, care să ne aducă cât
mai aproape de idealul propus”, a explicat Liuba Eremia.
Discursuri interesante, academice au avut şi prof.univ.dr Sevastian Cercel, decanul Facultăţii
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de Drept, precum şi prof.univ.dr Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj „Tinereţea
dumneavoastră vă îndreptăţeşte să ţineţi aprins spiritul românesc. Este foarte bine ca în aceste
momente frumoase să ne aducem aminte cine suntem. De data aceasta am venit cu două cărţi
scrise de doi membri ai Academiei Române şi asta, pentru că, pe bună dreptate, Academia
Română este vocea cea mai puternică a naţiunii noastre. Şi atunci, şi acum…”, a
subliniat prof.univ.dr Sevastian Cercel. La rândul său, preşedintele Baroului Dolj, prof.univ.dr
Lucian Săuleanu şi-a nuanţat discursul şi a încercat să lanseze câteva teme de interes naţional
spre dezbatere publică. Subiectul cel mai fierbinte a fost : Unirea Basarabiei cu România.
„Cuvântul meu vrea să ţintească o altă problemă şi el pleacă de la câteva întrebări. Cine
suntem cu adevărat ? Avem sau nu avem un proiect de ţară ? Şi vreau să pun lucrurile într-o
altă cheie, vreau să răscolesc amintirile ca să dăm un sens întâlnirii noastre de astăzi”, a
explicat prof.univ.dr Lucian Săuleanu.
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