Roemeens

Automatische vertaling

1
00:00:01,358 --> 00:00:03,796

1+2
00:00:01,358 --> 00:00:06,780

Oricine folosește, învață
sau face cercetare în

Oricine folosește, învață sau studiază olandeza
poate conta pe sprijinul Taalunie.

2
00:00:03,820 --> 00:00:06,780

domeniul neerlandezei poate
conta pe sprijinul Taalunie.
3
00:00:06,780 --> 00:00:11,220

3
00:00:06,780 --> 00:00:11,220

Fie că e din Țările de Jos, Flandra,
Surinam sau din restul lumii.

Fie în Olanda, Flandra, Surinam sau în restul lumii.

4
00:00:11,220 --> 00:00:12,964

4+5
00:00:11,220 --> 00:00:15,151

O bună cunoaștere a
limbii neerlandeze este

Este important să cunoașteți bine olandeza pentru a
participa la societate.

5
00:00:12,988 --> 00:00:15,151

importantă pentru a putea
face parte din societate.
6
00:00:15,176 --> 00:00:19,020

6
00:00:15,176 --> 00:00:19,020

De aceea, Taalunie și partenerii săi se
angajează să ofere profesori competenți,

De aceea, Uniunea pentru Limbi și partenerii săi se
angajează să ofere profesori competenți în limbi
străine...

7
00:00:19,020 --> 00:00:22,180

7
00:00:19,020 --> 00:00:22,180

o predare orientată spre lectură
și un studiu intensiv al limbii neerlandeze.
8
00:00:22,180 --> 00:00:24,700

În plus,
se asigură că oricine dorește
9
00:00:24,700 --> 00:00:28,635

poate comunica într-un mod
clar și accesibil oriunde s-ar duce.
10
00:00:28,780 --> 00:00:33,176

Neerlandeza este a opta limbă din Europa,
cu 24 de milioane de vorbitori.
11
00:00:33,201 --> 00:00:37,006

La nivel mondial, peste jumătate
de milion de oameni învață neerlandeză.
12
00:00:37,342 --> 00:00:41,574

Acești viitori scriitori, traducători
și ambasadori ai limbii neerlandeze

... o educație eficientă în lectura și un studiu puternic
al olandezului.
8
00:00:22,180 --> 00:00:24,700

În plus, se asigură că toți cei care vor...
9
00:00:24,700 --> 00:00:28,635

... poate comunica într-un mod inteligibil și accesibil
oriunde te duci.
10
00:00:28,780 --> 00:00:33,176

Olanda este a opta limbă din Europa, cu 24 de
milioane de vorbitori.
11
00:00:33,201 --> 00:00:37,006

La nivel mondial, peste jumătate de milion de
oameni învață olandeză.
12
00:00:37,342 --> 00:00:41,574

Acești viitori scriitori, traducători și ambasadori ai
olandezilor...

13
00:00:41,599 --> 00:00:43,766

13
00:00:41,599 --> 00:00:43,766

au sprijinul
Taalunie.

... au sprijinul Uniunii Lingvistice.

14
00:00:44,047 --> 00:00:46,440

14 + 15
00:00:44,047 --> 00:00:48,857

Desigur, există și alte
limbi și varietăți de limbi

Desigur, există și alte limbi și varietăți de limbi în
zona noastră lingvistică, pe lângă olandeză.

15
00:00:46,464 --> 00:00:48,857

în spațiul nostru lingvistic,
pe lângă neerlandeză.
16
00:00:49,052 --> 00:00:51,295

16
00:00:49,052 --> 00:00:51,295

Ocrotim această
diversitate lingvistică bogată.

Prețuim această bogăție lingvistică.

17
00:00:51,412 --> 00:00:53,881

17
00:00:51,412 --> 00:00:53,881

Limba neerlandeză are cel mai
mare dicționar din lume,

Olandeză are cel mai mare dicționar din lume.

18
00:00:53,906 --> 00:00:56,285

18
00:00:53,906 --> 00:00:56,285

care poate fi consultat gratuit online.

O puteți consulta gratuit online.

19
00:00:56,310 --> 00:01:01,010

19
00:00:56,310 --> 00:01:01,010

Dar se pot găsi mult mai multe informații despre
neerlandeză pe internet: ortografie, gramatică,

Dar puteți găsi mult mai multe informații despre
olandeză pe internet: ortografie, gramatică...

20
00:01:01,035 --> 00:01:05,820

20
00:01:01,035 --> 00:01:05,820

baze de date, fișiere vocale și biblioteca
digitală de literatură neerlandeză.

... baze de date, fișiere vocale și biblioteca digitală
pentru literatura olandeză.

21
00:01:05,820 --> 00:01:08,307

21
00:01:05,820 --> 00:01:08,307

Limba neerlandeză este bine reprezentată digital.

Limba olandeză este digitală foarte puternică.

22
00:01:08,424 --> 00:01:12,140

22
00:01:08,424 --> 00:01:12,140

Bogata cultură de limbă neerlandeză
își croiește drum în străinătate,

Cultura bogată de limbă olandeză își găsește drumul
în străinătate...

23
00:01:12,140 --> 00:01:16,300

23
00:01:12,140 --> 00:01:16,300

iar în neerlandeză apar
cărți străine datorită traducerilor bune.

... și cărțile străine apar în olandeză datorită
traducerilor bune.

24
00:01:16,300 --> 00:01:20,580

24
00:01:16,300 --> 00:01:20,580

Taalunie sprijină formarea în
domeniul traducerii și se implică activ în

Uniunea lingvistică sprijină instruirea în domeniul
traducerii și este implicată activ în...

25
00:01:20,580 --> 00:01:23,380

25
00:01:20,580 --> 00:01:23,380

răspândirea literaturii
din spațiul nostru lingvistic.

... distribuirea literaturii din zona noastră lingvistică.

26
00:01:23,380 --> 00:01:26,700

26
00:01:23,380 --> 00:01:26,700

Neerlandeza este o
limbă vie și dinamică.

Olandeză este o limbă vie și dinamică.

27
00:01:26,700 --> 00:01:28,666

27
00:01:26,700 --> 00:01:28,666

Și așa și trebuie să rămână.

Și ar trebui să rămână așa.

28
00:01:28,752 --> 00:01:32,953

28
00:01:28,752 --> 00:01:32,953

Iar de 40 de ani, Taalunie
se ocupă în fiecare zi de asta.

Uniunea pentru limbi străine lucrează la acest lucru
în fiecare zi de 40 de ani.

