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Legăturile tradiţionale dintre România şi Regatul Maroc, interesul în continuă
creştere pentru efectuarea studiilor în România, manifestat de către studenţii marocani,
îndeosebi în domeniile medicină, farmacie şi stomatologie, dar și eforturile Ambasadei
României în Regatul Maroc se concretizează prin semnarea Protocolului de colaborare
privind înfiinţarea și susţinerea funcţionării unui lectorat de limbă, literatură, cultură și
civilizaţie românească la Universitatea Mohammed V din Rabat, Regatul Maroc (Rabat,11
octombrie 2017/ București,19 octombrie 2017).
Universitatea Mohammed V din Rabat este o universitate publică și a fost inaugurată
oficial de regele Mohammed V, la 21 decembrie 1957. În perioada 1994-1995, universitatea
este împărţită în două universităţi independente, Universitatea Mohammed V – Agdal, în
cartierul Agdal și Universitatea Mohammed V- Souissi, în cartierul Al Irfan. La 1 septembrie
2014 cele două universităţi publice fuzionează redând naștere Universităţii Mohammed V
din Rabat.
Lectoratul de Limbă Română din Rabat organizează cursuri de Limbă, Literatură,
Cultură și Civilizaţie Românească în cadrul Facultăţii de Litere și Știinţe Umaniste. În primul
an de activitate, cursurile au fost organizate de două ori pe săptămână, cu două intervale
orare. La cursuri s-au înscris studenţi de la Facultatea de Litere și Știinţe Umaniste,
Facultatea de Drept și Știinţe Politice, Facultatea de Sociologie de la universităţile din
Rabat, Mohammadia și Settat.
Pentru buna desfășurare a activităţilor organizate de Lectoratul de Limbă Română,
Facultatea de Litere și Știinţe Umaniste din Rabat a pus la dispoziţie o sală de curs și un
spaţiu pentru lectorul de română, dotate cu calculator, acces la internet și videoproiector.
Lectoratul a primit sprijinul conducerii universităţii, lectorul de română fiind invitat
de Președintele Universităţii Mohammed V din Rabat și decanul Facultăţii de Litere și Știinţe
Umaniste la câteva întâlniri de lucru, la care a participat și Excelenţa Sa, Daniela Bazavan,
Ambasadorul României în Regatul Maroc. Au fost discutate modalităţile de cooperare
internaţională în domeniul învăţământului superior, de atragere a cât mai multor studenţi
marocani la cursurile organizate de Lectorat, precum și Planul de activităţi pentru anul
academic 2019- 2020.
Prin Ordinul Ministrului Educaţiei se aprobă numirea în calitate de lector de limba
română la Universitatea Mohammed V din Rabat, Regatul Maroc, a doamnei lector univ. dr.
Cătălina Iuliana Pînzariu, titulară la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, începând
cu data de 10 septembrie 2018.
Cătălina Pânzariu este licenţiată în Limbă și Literatură Franceză/ Limbă și Literatură
Spaniolă și Limbă și Literatura Română/Limbă și Literatură Italiană, doctor în filologie cu
distincţia MAGNA CUM LAUDE, cu teza de doctorat Neologismele româneşti cu etimologie
multiplă latino-romanică (2012).
Pe lângă cursurile propriu-zise din cadrul lectoratului român din Rabat, au fost
organizate activităţi de promovarea culturii și tradiţiilor românești, de cunoașterea contactelor
culturale europene de-a lungul istoriei, de prezentare a ofertelor educaţionale din universităţile
de stat și particulare din România și a proiectelor de formare și cercetare ale Comunităţii
Europene, aflate în derulare sau viitoare, dar și ateliere de familiarizare cu tradiţiile populare din
România:
Approches culturelle et économique de Dacia, marque de l´identité roumaine,
Universitatea Hassan II Casablanca, 8 decembrie 2018; Caravana studiilor în Regatul Maroc, 3-7

decembrie, Rabat, Casablanca; Ziua Principatelor Române și lansarea de carte De la Casablanca
la București, dr. Hassan My Ellarhaoui, fost student în România și președintele Asociaţiei de
Prietenie Româno-Marocană; ROAD TO ROMANIA, 12 februarie 2019, JCI Rabat- Jeune
Chambre International de Rabat; ZIUA LIMBII MATERNE - L’Institut Royal de la Culture Amazigh,
28 februarie, Teatrul Regal, Rabat; MARŢIŞORUL LA ROMÂNI – SIMBOL, LEGENDĂ ŞI
TRADIŢII, Facultatea de Litere și Știinţe Umaniste din Rabat; ROUMAINES CELEBRES DE
L´ESPACE FRANCOPHONE, în cadrul activităţilor Les Journées de la Francophonie, activitate
organizată în colaborare cu Ambasada României în Regatul Maroc (18-22 martie), Facultatea
de Litere și Știinţe Unamiste din Rabat; participare la Forumul Internațional al Studentului (Forum
International de l’Etudiant), 18-21 aprilie 2019, Casablanca; participare la CONGRESUL
INTERNAȚIONAL INTERDISCIPLINAR AL COPILĂRIEI, UNIVERSITATEA DIN GRANADA, 3-5
IUNIE 2019; participare la Colocviul Internaţional Calitate în Învățământul Superior, ediţia a V-a,
colocviu organizat în parteneriat cu Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, 12-13 iunie
2019, ESTC- Universitatea Hassan II din Casablanca:https://www.facebook.com/LectoratRoumain-de-Rabat-451817 521888936/?modal=admin_todo_tour
„România a reprezentat un punct constant de sprijin pentru partenerii noştri
tradiţionali, îndeosebi în domeniul educaţiei şi formării profesionale, iar Marocul a ştiut să
fructifice această colaborare pentru dezvoltarea propriei societăţi. Dovadă în acest sens stă
numărul mare de marocani absolvenţi ai studiilor universitare în România, care, odată reveniţi în
Regatul Maroc pun în aplicare bagajul de cunoştinţe acumulat şi fac cinste ţării noastre prin
poziţiile cheie pe care unii dintre ei le ocupă, precum şi numărul actual al cetăţenilor marocani
care urmează în prezent studiile în ţara noastră”, a declarat Ambasadorul Daniela Bazavan,
subliniind că peste 1350 de studenţi marocani studiază în România, iar lectoratul va putea
facilita învăţarea limbii române de către viitorii studenţi marocani, contribuind totodată la
promovarea României în Regatul Maroc (https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-0508/Universitar-sucevean-detasat- la-primul-Lectorat-de-limba-romana-din-Regatul-Maroc).
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