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DISCUŢII DESPRE CONTROLUL COMUN LA FRONTIERA MOLDO-ROMÂNĂ 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-controlul-comun-la-frontiera-moldo-romana 

 

Cooperarea la frontiera moldo-română a fost discutată recent în cadrul unei întrevederi a 

ambasadorului României în Rep. Moldova, Daniel Ioniţă, cu şeful Poliţiei de Frontieră din 

Republica Moldova, Fredorin Lecari. 

Cu prilejul vizitei de lucru pe care oficialul moldovean, au fost discutate necesitatea dezvoltării 

controlului comun la frontiera de stat moldo-română şi constituirea echipelor mixte de 

patrulare. 

De asemenea au avut loc consultări pe marginea mai multor subiecte de actualitate şi precizări 

a unor priorităţi comune, în vederea întăririi relaţiilor de colaborare la frontiera cu România. 

Oficialul moldovean a subliniat excelenta cooperare între instituţiile de frontieră ale Republicii 

Moldova şi României, bazate pe implementarea prevederilor tratatelor internaţionale bilaterale, 

încheiate în domeniu de specialitate, planurilor anuale de cooperare şi dezvoltarea continuă a 

cadrului juridic în diverse domenii de activitate. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-controlul-comun-la-frontiera-moldo-romana
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NOI PUNCTE DE TRECERE LA FRONTIERA ROMÂNO-UNGARĂ 

http://www.timpromanesc.ro/noi-puncte-de-trecere-la-frontiera-romano-ungara 

România va deschide în week-end-ul 18-19 februarie noi zece puncte de trecere a frontierei cu 

Ungaria, măsura aparţinând unui  program mai amplu de traversare a frontierei româno-

ungare pe legături rutiere transfrontaliere, construite cu finanţare 

europeană, anunţă MEDIAFAX, care citează un comunicat MAE. 

Cele 10 noi puncte rutiere de trecere a frontierei cu Ungaria se află pe raza judeţelor Arad, 

Bihor şi Satu Mare. 

Legăturile rutiere vizate sunt Nădlac–Csanadpalota, Peleş–Zajta, Bercu-Garbolc, Horea–

Omboly, Variaşu Mic–Dombegyhaza, Grăniceri–Elek, Cheresig–Körösnagyharsány, Iarmata 

Neagră–Dénesmajor, Roşiori-Pocsaj şi Voivozi-Bagamer. 

Potrivit sursei, măsura vizează asigurarea folosirii acestor legături transfrontaliere cât mai 

amplu posibil în limitele permise de acordul între Guvernele României şi Ungariei privind 

legăturile rutiere peste frontiera de stat, până la aderarea României la spaţiul Schengen. 

 

”Autorităţile centrale împreună cu autorităţile locale au stabilit un program intensificat 

de traversare a frontierei româno-ungare pe zece legături rutiere transfrontaliere, 

construite cu finanţare europeană, alocată în cadrul Programului de cooperare 

transfrontalieră HU-RO 2007-2013. Măsura vizează asigurarea folosirii acestor legături 

transfrontaliere cât mai amplu posibil în limitele permise de cadrul juridic aplicabil, 

inclusiv Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere 

peste frontiera de stat româno-ungară, până la aderarea României la spaţiul 

Schengen, când trecerea peste frontieră pe aceste legături transfrontaliere va avea un 

regim permanent. În urma consultării dintre autorităţile române şi ungare în domeniul 

controlului la frontieră s-a decis punerea în aplicare a acestei măsuri începând cu 

weekendul 18-19 februarie”, se arată în documentul citat. 

 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/noi-puncte-de-trecere-la-frontiera-romano-ungara
http://www.mediafax.ro/social/romania-deschide-10-noi-puncte-rutiere-de-trecere-a-frontierei-la-granita-cu-ungaria-16161696
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În continuare, în funcţie de cerinţe şi de numărul de treceri a frontierei înregistrat, se 

analizează posibilitatea deschiderii unor legături rutiere suplimentare, cu respectarea cadrului 

juridic în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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O PRIMĂ ÎNFRĂŢIRE PENTRU COMUNA PODURI DIN ROMÂNIA. A FOST ALEASĂ 

COMUNA CANIA DIN RAIONUL CANTEMIR 

http://infoprut.ro/46632-o-prima-infratire-pentru-comuna-poduri-din-romania-fost-aleasa-comuna-cania-din-

raionul-cantemir.html 

Sergiu Butuc, vicepreşedintele raionului Cantemir din Republica Moldova, Roman Ciubaciuc, 

primarul raionului Cantemir, şi Tudor Munteanu, primarul comunei Cania, au avut vineri o 

întrevedere cu oficialii comunei Poduri, judeţul Bacău, pentru a pune la cale o înfrăţire. 

 

 Sursă foto: desteptarea.ro 

 

„Au venit într-un schimb de experienţă în domeniul cultural, în luna decembrie, la 

Festivalul Podureanca. Atunci am discutat despre posibila înfrăţire, apoi am trimis o 

scrisoare de intenţie, iar ei au răspuns, fiind interesaţi de o colaborare pe termen 

lung”, a declarat Diana Albu, primarul comunei Poduri, informează Deşteptarea. 

Oaspeţii din Cantemir au fost întâmpinaţi la primăria din Poduri de consilieri locali, preoţi, 

profesori şi alţi intelectuali ai comunei. 

Potrivit sursei citate, întâlnirea a debutat cu o slujbă de binecuvântare, a continuat cu discuţii 

despre paşii concreţi de făcut pentru definitivarea înfrăţirii, cu un spectacol folcloric susţinut de 

copii şi s-a încheiat sâmbătă, cu o vizită la Mănăstirea Prodomiţa. 

„Este o premieră pentru noi”, a mai spus Diana Albu. „Comuna Poduri nu este înfrăţită cu 

http://infoprut.ro/46632-o-prima-infratire-pentru-comuna-poduri-din-romania-fost-aleasa-comuna-cania-din-raionul-cantemir.html
http://infoprut.ro/46632-o-prima-infratire-pentru-comuna-poduri-din-romania-fost-aleasa-comuna-cania-din-raionul-cantemir.html
http://www.desteptarea.ro/prima-infratire-oficiali-din-raionul-cantemir-la-poduri/
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nicio localitate din ţară sau din afara ţării. Vom avea multe de învăţat unii de la alţii. 

Înfrăţirea va aduce o deschidere şi o îmbogăţire a cunoştinţelor din perspectiva 

schimbului de experienţă între profesorii şi elevii din Cania şi cei din Poduri. Cred că 

mai ales copiii vor avea de câştigat”, a precizat aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: infoprut.ro 
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PRIMARI DIN REP. MOLDOVA, LA ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR 

DIN ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/12-primari-din-rep-moldova-la-adunarea-generala-a-asociatiei-comunelor-din-

romania 

 

Mai mulţi primari din Republica Moldova, membri ai Congresului Autorităţilor Locale din 

Moldova, participă la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, care se 

desfăşoară în perioada 19-22 februarie la Palatul Parlamentului din Bucureşti. 

În cadrul acestei Adunări Generale, la care participă 500 de primari, se vor acorda şi premii: 

Trofeul şi diploma „Nicolae SABĂU” comunelor şi/sau primarilor acestora în semn de apreciere 

deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor şi ai civilizației tradiţionale în 

mediul rural, Ordinul, trofeul şi diploma „Corneliu LEU” comunelor şi/sau primarilor acestora, în 

semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii şi publicisticii, în 

mediul rural, Ordinul, trofeul şi diploma „Ivan PATZAICHIN” comunelor şi/sau primarilor 

acestora în semn de apreciere pentru cei care sprijină excelenţa în sport în lumea 

satelor, Trofeul şi diploma „ZETEA” comunelor şi/sau primarilor acestora în semn de apreciere 

pentru instalarea de investitori şi promovarea de produse tradiţionale româneşti, în mediul 

rural. 

În 2016, la București, cu ocazia Conferinţei reprezentanţilor comunităţilor locale din România şi 

Republica Moldova, mai multe localităţi din România şi Republica Moldova au încheiat 

acorduri de înfrăţire, prin care au stabilit posibilitatea realizării în comun a unor acţiuni în 

domeniul economic, educaţional, cultural şi sportiv între administraţiile locale pe ambele maluri 

ale Prutului. 

 Sursă foto: InfoPrut 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/12-primari-din-rep-moldova-la-adunarea-generala-a-asociatiei-comunelor-din-romania
http://www.timpromanesc.ro/12-primari-din-rep-moldova-la-adunarea-generala-a-asociatiei-comunelor-din-romania
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„BUCOVINA – ZONĂ DE CONTACT” , UN PROIECT DESPRE INTERACŢIUNEA CULTURALĂ 

http://www.timpromanesc.ro/bucovina-zona-de-contact-un-proiect-despre-interactiunea-culturala 

 

Centrul de Business „Intercity” din Cernăuţi a fost gazda, în 20 februarie, a prezentării 

Proiectului „Bucovina – zonă de contact”, o inițiativă a Universităţii St. Gallen din Elveţia, 

realizată de ONG Quadrivium din Cernăuţi şi Centrul de Studii Europene din cadrul 

Universităţii „A.I. Cuza” din Iași – informează BucPress.Proiectul vizează analiza interacţiunii 

dintre diferitele niveluri culturale, identitare, istorice existente în regiunea istorică Bucovina, 

precum şi a impactului pe care interacţiunea dintre aceste niveluri îl are asupra interpretărilor 

şi percepţiilor spaţiului studiat. 

Coordonatorul proiectului din Ucraina este expertul Nadia Bureiko, din echipă făcând parte 

Serghei Bostan de la universitatea cernăuţeană şi politologul Serghei Hakman, iar 

coordonatorul proiectului în România este Teodor Lucian Moga de la Centrul de Studii 

Europene din Iaşi. 

Alți membri ai echipei sunt Ulrich Schmid (Elveția),  Carmen Scheide (Elveţia), Alexandra 

Gheorghiu (Iaşi) şi Bogdan-Constantin Ibănescu (Iaşi). Echipa proiectului s-a ocupat de un 

studiu – o analiză sociologică care abordează probleme de percepție identitară, memorie 

colectivă şi imagini ale “celuilalt” la nivelul comunităţii româneşti din nordul Bucovinei 

(Ucraina), precum şi la nivelul comunității ucrainene din sudul Bucovinei (România). 

Astfel, studiul se bazează pe o agendă de cercetare comună, desfășurată în zona istorică a 

Bucovinei, atât în Ucraina, cât şi în România, luând în calcul particularitățile zonei istorice a 

Bucovinei văzute dintr-o perspectivă multidisciplinară (istorică, politică, economică, juridică, 

culturală şi lingvistică) – mai notează sursa citată anterior. 

Totodată, în timpul prezentării proiectului a avut loc un schimb de opinii despre cercetarea 

sociologică realizată în Bucovina istorică, cu participarea experților din ambele state. Eleonora 

Moldovan, consul general al României la Cernăuți, citată de Radio Cernăuţi, a menționat 

importanţa dialogului româno-ucrainean în menţinerea toleranţei bucovinene, amintind despre 

valoarea istorică şi culturală a Bucovinei şi locuitorilor ei. 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/bucovina-zona-de-contact-un-proiect-despre-interactiunea-culturala
http://bucpress.eu/opinie/la-cernauti-a-fost-prezentat-3674
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE A FOST SĂRBĂTORITĂ ÎN COMUNITĂŢILE 

ISTORICE 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-internationala-a-limbii-materne-a-fost-sarbatorita-in-comunitatile-istorice 

 

În fiecare an, la 21 februarie, se celebrează Ziua Internaţională a Limbii Materne, un 

eveniment ce promovează diversitatea culturală şi lingvistică din întreaga lume.Manifestări 

culturale dedicate Zilei Internaţionale a Limbii Materne au fost organizate în majoritatea 

instituţiilor de învăţământ din regiunea Cernăuţi. Astfel, şcoala din satul Băhrineşti a marcat 

Ziua Internaţională a Limbii Materne, printr-un eveniment în cadrul căruia copii de diferite 

vârste s-au reunit timp de o oră într-o atmosferă festivă, subliniind importanţa păstrării limbii 

materne. 

Totodată, în incinta Palatului „Tineretul Bucovinei” din Centrul Regional Cernăuţi s-a 

desfăşurat alt eveniment la care au participat elevi şi studenţi ai instituţiilor de învăţământ din 

regiunea Cernăuţi.  De asemenea, manifestaţia culturală s-a bucurat de sprijinul administraţiei 

regionale de stat Cernăuţi, Departamentul Învăţământ şi Ştiinţă. 

Consul General al României la  Cernăuţi, dna. Eleonora Moldovan, a  subliniat prezența, la 

Sărbătoarea Internaţională a Limbii Materne, a elevilor de la Liceul „Mihai Eminescu” din 

localitatea Carapciu, raionul Hliboca, care au recitat versuri din creaţia eminesciană şi au 

prezentat publicului cernăuţean un dans tradiţional românesc de pe valea Siretului. 

„Ziua Limbii Materne” a fost marcată şi în Transcarpatia prin talentul copiilor de la Şcoala din 

Apşa de Mijloc. Evenimentul, organizat de Şcoala generală Apşa de Mijloc, care a inclus un 

concurs literar artistic , lansarea celui mai recent număr al revistei ”Vatra Strămoșească” şi 

simpozionul ”Limba maternă, coloana vertebrală a unui popor” a fost sprijinit de Asociaţia 

Culturală Boema din Baia Mare şi Liceul ”Mihai Eminescu”. 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-internationala-a-limbii-materne-a-fost-sarbatorita-in-comunitatile-istorice


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

11 

 

 

În acest context, deputatul Angel Tîlvăr, fost ministru delegat pentru relaţia cu românii de 

pretutindeni, a reamintit că “la nivel global, ONU consideră limba maternă drept cel mai 

semnificativ instrument de conservare şi de dezvoltare a patrimoniului tangibil şi intangibil. În 

acest scop, comunitatea internaţională are responsabilitatea de a susţine toate acele acţiuni 

care încurajează diversitatea lingvistică şi educația multilingvă, în sensul prezervării tradiţiilor 

lingvistice şi culturale şi solidarităţii bazate pe înțelegere, toleranţă şi dialog” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AMBASADORUL DANIEL IONIŢĂ A INAUGURAT EXPOZIŢIA „DREPŢI ÎNTRE POPOARE” 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-daniel-ionita-a-inaugurat-expozitia-drepti-intre-popoare 

 

În contextul deţinerii de către România a preşedinţiei Alianţei Internaţionale pentru Memoria 

Holocaustului, ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, a inaugurat marţi, 

21 februarie 2017, expoziția „Drepţi între popoare”. La evenimentul organizat la Muzeul 

Naţional de Artă al Moldovei au rostit alocuţiuni ambasadorul SUA în Republica Moldova, 

James D. Pettit, directorul JCC Kedem, Stella Harmelin, şi preşedintele Asociaţiei Obşteşti 

„Asociaţia Evreilor din Republica Moldova – Foşti Deţinuţi ai Nazismului”, Mihail Gordin. 

„Expoziţia foto-documentară ”Drepţi între popoare” ilustrează poveştile unor cetăţeni români 

care în anii holocaustului au avut curajul de a-şi pune în pericol propria viaţă pentru a salva 

vieţile cetăţenilor evrei. Oameni care au salvat alţi oameni. Suntem datori să continuăm tradiţia 

onorării memoriei victimelor Holocaustului, unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria 

umanităţii. Este o perioadă neagră în istoria României şi, implicit a Basarabiei, care a prefaţat 

şi alte momente triste cum ar fi foametea şi deportările în Siberia, care tuturor ne-au marcat 

devenirea”, a afirmat, cu acest prilej, ambasadorul Daniel Ioniţă. 

 

        Sursă foto: Radio Chişinău 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-daniel-ionita-a-inaugurat-expozitia-drepti-intre-popoare
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O NOUĂ ÎNFRĂŢIRE ROMÂNO-UCRAINEANĂ 

http://www.timpromanesc.ro/o-noua-infratire-romano-ucraineana 

 

Duminică, 19  februarie, la Hust a fost semnat încă un acord de colaborare cu vecinii români 

între localitatea Vîşkovo (Transcarpatia) şi Campulung la Tisa ( judeţul Maramureş), acest 

moment marcând cooperarea strânsă între Transcarpatia şi România ce a început cu mulţi ani 

în urmă, tot mai multe localităţi din regiune alăturându-se la acest acord bilateral, 

relatează BucPress. 

Astfel, istoria semnării acestui acord a început anul trecut, când a fost organizată o întâlnire de 

lucru la Administraţia regională de Stat din Hust cu Consulul General al României la Cernăuţi, 

Eleonora Moldovan, întâlnire prin care a fost semnat  un acord privind fezabilitatea unei astfel 

de cooperări atât  între localităţile din raion cât şi cu raionul Hust în general. 

După această întrunire a urmat o perioadă de lucru de rutină privind pregătirea tuturor 

documentelor necesare şi obţinerea avizelor şi permiselor corespunzătoare de la organele 

superioare de putere. Ca rezultat – locuitorii satului Vîşkovo au căpătat  noi parteneri şi buni 

prieteni. 

De asemenea, un aspect important al semnării acordului este că, în timpul lucrărilor în cadrul 

proiectului de grant privind cooperarea transfrontalieră finanţată de UE, se atrage în primul 

rând atenţia asupra proiectelor comune ale oraşelor înfrăţite, partenerilor  şi comunităţilor, 

comunică Consiliul local Hust. 

 Sursă foto: BucPress 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/o-noua-infratire-romano-ucraineana
http://bucpress.eu/social/a-fost-semnat-un-acord-3689
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CETĂŢENII EUROPENI DIN MAREA BRITANIE, SITUAŢIE INCERTĂ DUPĂ BREXIT. 

RISCĂM SĂ NU AVEM UN STATUT LEGAL 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-europeni-din-marea-britanie-situatie-incerta-dupa-brexit-

riscam-sa-nu-avem-un-statut-legal/ 

 

Cetăţenii europeni care locuiesc în Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o situaţie juridică 

incertă după Brexit, scrie The Guardian. 

O scurgere de informaţii din interiorul guvernului, obţinută de The Observer (publicaţie The 

Guardian) arată că Ministerul de Interne britanic (Home Office) nu dispune încă de un 

sistem care să selecteze cine are dreptul să rămână în țară după ieşirea din Uniunea 

Europeană. 

Astfel, titrează publicația britanică, UE se teme că milioanele de cetăţeni europeni care 

locuiesc în Regatul Unit vor fi blocați într-o țară fără un statut legal după Brexit, din cauza 

unor slăbiciuni ale sistemului de imigraţie britanic. 

Potrivit documentului citat, europenii se vor confrunta cu un adevărat haos rezultat în urma 

faptului că Ministerul de Interne nu are informații sau sisteme care să selecteze cine poate 

rămâne, odată ce Marea Britanie va restricţiona accesul cetăţenilor din celelalte 27 de state 

membre ale Uniunii Europene. Se presupune, pe o scară largă, că în cadrul negocierilor pe 

Articolul 50 din Tratatul de aderare, Marea Britanie şi UE vor conveni o dată limită după care 

străinii care s-au stabilit aici vor avea automat dreptul de a rămâne. 

 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-europeni-din-marea-britanie-situatie-incerta-dupa-brexit-riscam-sa-nu-avem-un-statut-legal/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/cetatenii-europeni-din-marea-britanie-situatie-incerta-dupa-brexit-riscam-sa-nu-avem-un-statut-legal/
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/18/eu-citizens-right-to-stay-britain-chaos?CMP=share_btn_fb
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Avertismentul ce vine din partea Bruxelles-ului după scurgerea de informaţii este: „Marea 

Britanie nu deţine nici un fel de registru de populație. În practică, va fi dificil să se determine 

care cetăţeni din UE-27 au reședința legală în Marea Britanie. În cazul în care toți cei 3,3 

milioane de cetățeni UE ar iniţia proceduri prin care să dovedească „exercitarea dreptului 

tratatului”, sistemul administrativ ar fi suprasolicitat”. 

Un sondaj efectuat pentru The Observer arată că marea majoritate a britanicilor cred că 

cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit ar trebui să li se acorde automat dreptul de a 

rămâne. Doar 5% au răspuns că europenii ar trebui să plece. Însă, se mai arată în articol, la 

opt luni de la referendumul pentru Brexit, incertitudinea cu privire la viitor a devenit o sursă de 

nelinişte în rândul cetăţenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie. 

În 2007, se arată în The Guardian, Guvernul, condus la acea vreme de laburistul Tony Blair a 

fost forţat să renunțe la planul de a emite cărți de identitate, sub presiunea conservatorilor 

care le considerau un atentat la securitatea datelor cetăţenilor. Cele mai mare critici au venit 

atunci din partea lui David Davis, actual ministru pentru Brexit. 

Mai mult, Ministerul de Interne recomandă cetățenilor europeni că nu trebuie să se 

înregistreze pentru obținerea unei documentaţii, pentru a beneficia de drepturi la liberă 

circulaţie în Marea Britanie. 

Singurul sistem care ar putea fi folosit este cel al Numerelor de Asigurare Naţionale, care ar 

putea arăta cine a fost aici înainte de Brexit, dar acestea nu identifică persoanele care au o 

slujbă aici sau pe cele care caută una. Şi mai grav este că în cazul în care selecţia s-ar face 

pe baza NINO, atunci ar beneficia de acest lucru şi milioane de oameni care nu se mai află 

în Regatul Unit de ani buni sau cei care au stat foarte scurt timp aici. 

În timpul discuțiilor de săptămâna trecută dintre premierul Britanic Theresa May şi premierul 

francez Bernard Cazeneuve, s-a subliniat importanța unui acord timpuri privind drepturile 

cetățenilor UE după Brexit. Discuţiile au avut loc pe fondul criticilor privind refuzul executivului 

britanic de a asigura drepturile cetăţenilor UE, existând voci care au spus că acest subiect este 

asul din mânecă al britanicilor la negocierile pentru Brexit. 

 

 

https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/17/theresa-may-stresses-importance-of-early-deal-on-eu-citizens-rights
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Ministerul de Interne a răspuns sec: „Avem în vedere în prezent diferite opțiuni cu privire la 

modul înc are ar putea să funcționeze imigraţia din UE odată ce am plecat, dar ar fi greşit să 

se stabilească ceva în acest stadiu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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SPANIA. PERSONAJELE LUI ION CREANGĂ, LA MUZEUL UNIVERSITĂŢII DIN 
ALICANTE 

http://www.inforoes.com/spania-personajele-lui-ion-creanga-la-muzeul-universitatii-din-alicante/ 

 

Muzeul Naţional al Literaturi i Române Iaşi, cu sprij inul Universităţ i i din Alicante, 

prezintă în Spania, în perioada 21 februarie –  25 martie, expoziţ ia de i lustraţ ii 

ale poveştilor şi povestiri lor lui Ion Creangă, realizate de Ar y Murnu. 

Vernisajul expoziţiei „Creangă şi personajele sale”, găzduită în Sala Polivalentă din cadrul 

Muzeului Universităţii din Alicante, situat în Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, va avea 

loc marţi, 21 februarie, la ora 17.00. 

Expoziţia este organizată în cadrul proiectului „Creangă, călător prin lume”, ce marchează 

împlinirea a 180 de ani de la naşterea îndrăgitului povestitor şi continuă programul „Anul 

aniversar Ion Creangă”. 

Poveştile şi povestirile la care trimit cele peste 50 de ilustraţii de Ary Murnu şi prezentate în 

cadrul expoziţiei sunt: „Fata babei şi fata moşneagului”, „Povestea lui Harap-Alb”, „Dănilă 

Prepeleac”, „Soacra cu trei nurori”, „Povestea unui om leneş,” „Punguţa cu doi bani” şi „Prostia 

omenească”. 

Proiectul va include, pe lângă expoziţie, şi o serie de activităţi conexe ce se vor derula în 

acelaşi spaţiu. Astfel, se vor desfășura ateliere şi vizite şcolare la care vor participa elevi 

vorbitori de limbile spaniolă şi catalană, precum şi elevi din cadrul „Şcolii de română pentru a 

doua generaţie a Migraţiei” şi lecturi ale poveştilor lui Ion Creangă, traduse în limbile spaniolă 

şi catalană, la Editura Muzeelor Literare. 

 

Sursă: inforoes.com 

http://www.inforoes.com/spania-personajele-lui-ion-creanga-la-muzeul-universitatii-din-alicante/
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„ZESTREA”, PREZENŢĂ ROMÂNEASCĂ REMARCATĂ LA VENEŢIA 

http://www.timpromanesc.ro/zestrea-prezenta-romaneasca-remarcata-la-venetia 

 

Sâmbătă, 18 februarie, a avut loc la Ateneo Veneto vernisajul colecţiei de veşmânt 

contemporan “Zestrea” semnată de Lector Universitar Dr. Liliana Turoiu, eveniment cultural 

înscris în programul oficial al renumitului Carnaval de la Veneţia.  Costumele, fotografiile şi 

accesoriile ce au ca sursă de inspiraţie elemente ale costumului tradiţional românesc sunt 

expuse la Ateneo Veneto între 18 şi 28 februarie. 

Expozitia “Zestrea” constituie un demers inovativ, unitar si foarte expresiv al unui artist plastic 

contemporan care, în cei 20 de ani de carieră, a semnat peste 100 de expoziţii personale în 15 

ţări, reuşind să transmită de fiecare dată emoţie şi frumuseţe românească. Liliana Turoiu, 

designer vestimentar, Lector Universitar Dr. în cadrul Universitătii Naţionale de Arte din 

Bucuresti, artist şi femeie de afaceri, este membru al Uniunii Artiştilor Plastici Profesionisti din 

Romania şi preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei Altum Studio Design. 

„Pentru orice artist este onorant să expună la Ateneo Veneto, spaţiu prestigios aflat în inima 

Venetiei, care prin arhitectura, colecţiile de artă şi carte şi picturile sale, dar şi prin istoria de 

două secole a promovat constant ştiintele, literatura şi artele. Mulţumesc organizatorilor şi 

tuturor partenerilor care au facut posibil să transmită încă o dată, prin lucrările mele, valorile şi 

frumuseţea românească într-un eveniment de mare tradiţie şi plin de culoare şi simboluri 

precum Carnavalul de la Veneţia. Am fost profund impresionată că  domnul  Stefano 

Karadjov – Directorul Artistic al Carnavalului – a definit în discursul său proiectul 

“Zestrea” drept o minunată reinterpretare contemporană, într-un stil unic, a tradiţiei 

romaneşti, a declarat lector universitar Dr. Liliana Ţuroiu. 

O prezenţă românească remarcabilă la Carnavalul de la Veneţia, expoziţia “Zestrea” by Liliana 

Ţuroiu este un eveniment cultural organizat de PMB, prin creart – Centrul de Creaţie, Artă şi 

Tradiţie al Municipiului Bucuresti, Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi 

Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu sprijinul Primariei Veneţia, al Ateneo Veneto si VELA 

SPA. 

“Colectia Zestrea este minunată tocmai pentru ca reuşeşte să transmită fascinaţia trecutului, 

http://www.timpromanesc.ro/zestrea-prezenta-romaneasca-remarcata-la-venetia
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reactualizându-l într-un stil contemporan, ceea ce este în spiritul acestui carnaval”, a 

menţionat Stefano Karadjov, directorul artistic Carnevale di Venezia, care a fost încântat 

să poarte o cămaşă de ceremonie “Zestrea”, atât la vernisaj, cât şi la evenimentele oficiale 

ulterioare ale Carnavalului. 

Vernisajul expozitiei „Zestrea” care a avut loc în Aula Magna a Ateneului Veneţian, în prezenţa 

autoarei colecţiei, Liliana Țuroiu s-a bucurat de numeroşi iubitori de artă si modă prezenţi la 

deschiderea oficială a expoziţiei. Aceştia au admirat ţinutele expuse precum şi un moment 

 inedit susţinut de grupul de tulnicărese „Moaţele” din Câmpeni, jud. Alba, prezente şi ele cu 

două manifestări artistice în programul oficial al Carnavalului. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DIASPORA ROMÂNEASCĂ DIN MAREA BRITANIE A DONAT DE CĂRŢI PENTRU COPIII DIN 

SUCEAVA 

http://www.timpromanesc.ro/diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-a-donat-de-carti-pentru-copiii-din-suceava 

 

Cărţi aduse din  Marea Britanie au fost donate de diaspora românească bibliotecilor din judeţul 

Suceava, a declarat Alina Balaţchi, iniţiatoarea demersului, la ”Weekend cu prieteni” în 

prezenţa realizatorului – Horia Darban în data de 19 februarie. „În mâinile potrivite şi cu 

dascălul potrivit orice frântură de informaţie îi aduce unui copil o lume nouă, o şansă să-şi 

construiască un viitor şi o personalitate. Pentru mine nu există copii de la sat sau şcoală de la 

oraş, există doar copii care vor să înveţe”, a mai declarat Alina Balaţchi la începutul campaniei, 

iniţiativă care a fost îndeplinită. 

Astfel, mai multe şcoli din judeţul Suceava sunt mai înstărite de câteva zile. În biblioteci, au 

fost aduse cărţi de limba engleză – de la dicţionare la volume de beletristică prin intermediul a 

câteva asociaţii din Marea Britanie şi cu ajutorul sucevencei care acum trăieşte acolo. De 

asemenea, cărţile în limba engleză sunt o raritate în școlile din România, aşa că aceste donaţii 

sunt binevenite. 

 Sursă foto: radioiasi 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/diaspora-romaneasca-din-marea-britanie-a-donat-de-carti-pentru-copiii-din-suceava
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NUMĂRUL IMIGRANŢILOR ROMÂNI ŞI BULGARI VENIŢI ÎN MAREA BRITANIE A ATINS 

UN NIVEL RECORD 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-imigrantilor-romani-si-bulgari-veniti-in-marea-

britanie-a-atins-un-nivel-record-1455099 

Numărul imigranţilor români şi bulgari veniţi în Marea Britanie a atins un nivel record. Cei mai 

mulţi dintre migranţii europeni sosiţi în UK anul trecut sunt din România şi Bulgaria, arată noi 

statistici făcute publice joi. 

Potrivit datelor Biroului de Statistică din Marea Britanie, migraţia anuală netă (imigranţie minus 

emigraţie) a scăzut anul trecut sub 300.000 de persoane, pentru prima dată după 2013, 

probabil şi pe fondul votului din Regat pentru ieşirea din UE, scrie Daily Express. 

 

Mai exact, migraţia a scăzut anul trecut cu 49.000 de persoane, ajungând la 273.000, după 

cum arată statisticile pe 12 luni, până în septembrie 2016. 

În schimb, numărul imigranţilor din România şi Bulgaria a crescut covârşitor anul trecut. În jur 

de 74.000 de cetăţeni ale celor două ţări au venit anul trecut în UK, iar cifra este una record. 

Numărul lor a crescut cu 19.000 faţă de 2015. 

Cei care se împotrivesc migraţiei s-au aratat încantaţi de scaderea per ansamblu a numărului 

de imigranţi, însă au avertizat ca Guvernul din Londra tot va trebui să sporească verificările la 

graniţă, pentru ca cifra anuală a migraţiei să scadă sub 100.000. 

Vicepresedintele think tank-ului Migration Watch, Alp Mehmet, susţine că "acesta este un pas 

în direcţia corectă". 

"Însă încă există un aflux din Europa de Est, în special din România şi Bulgaria. Aceşti 

muncitori sunt în general în câmpul muncii prost plătit (...) ", a arătat Mehmet. 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-imigrantilor-romani-si-bulgari-veniti-in-marea-britanie-a-atins-un-nivel-record-1455099
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-imigrantilor-romani-si-bulgari-veniti-in-marea-britanie-a-atins-un-nivel-record-1455099
http://www.express.co.uk/news/politics/771343/immigration-uk-romania-bulgaria-eu-migrants-brexit-free-movement
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TARANTO, ROMÂNI SCLAVI PE CÂMPURI, ŢINUŢI ÎN CLĂDIRI PLINE DE ŞOARECI ŞI 

BROAŞTE. CAZUL A AJUNS ŞI ÎN PARLAMENTUL ITALIAN 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/taranto-romani-sclavi-pe-campuri-cazul-ajuns-si-

parlamentul-italian/ 

 

Cinci muncitori agricoli români segregaţi de caporali în Puglia, au denunţat că au trăit trei luni 

în condiții greu de imaginat, ca sclavi „printre șoareci și fără apă”. Românii s-au adresat 

sindicatului Cgil, care a organizat o conferință de presă, cu detalii şocante: ”O femeie s-a simțit 

rău din cauza epuizării şi a fost dusă la spital, unde a fost lăsată fără documente”. 

Românii, după ce iniţial au fost cazaţi în interiorul unei structuri care se ocupă de voluntariat şi 

datorită implicării primarului din Taranto, Ippazio Stefano, sunt actualmente sub potecția 

autorităților, într-un loc sigur. 

Sunt cinci, trei bărbați și două femei, muncitorii agricoli români care s-au adresat la Flai 

Cgil din Taranto și la Flai Puglia denunţând că au fost exploatați pe câmpuri şi segregaţi 

circa trei luni într-o casă rurală de pe câmpurile din Ginosa (Taranto), fără a avea posibilitatea 

de a comunica cu exteriorul şi în condiții igienice definite ”inumane”. În acea casă rurală s-ar 

putea să mai fie alţi lucrători români, probabil sosiţi în Italia prin intermediul unei societăţi care 

se ocupă cu traficul de forță de muncă între România şi Italia. 

Situația angajatorului şi caporalilor este în analiza carabinierilor. 

Munceau chiar și 16 ore pe zi, pe salarii de absolută mizerie, de 150 – 200 de euro pe 

lună. ”Sclavie” și ”lipsă de umanitate” sunt termenii folosiţi de muncitorii agricoli români 

atunci când povestesc despre condiţiile lor de viață şi muncă. Povești care s-au transformat în 

denunţuri detaliate asupra cărora anchetatorii şi magistratura vor face lumină deplină. 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/taranto-romani-sclavi-pe-campuri-cazul-ajuns-si-parlamentul-italian/
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/taranto-romani-sclavi-pe-campuri-cazul-ajuns-si-parlamentul-italian/
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Condiţii inumane 

Povestea acestor muncitori exploataţi a fost povestită pe timpul unei conferinţe de presă pe 20 

februarie de secretarul provincial şi secretarul regional al Flai Cgil, Assunta Urselli şi Antonio 

Gagliardi, de secretarul general al Cgil din Taranto, Paolo Peluso, şi de secretarul general al 

Cgil Puglia, Pino Gesmundo. 

”Ei – a explicat Assunta Urselli – erau luaţi din casa în care trăiau, erau duşi pe câmp, 

culegeau produsul pe care îl duceau într-un depozit şi lucrau până la 8-9 seara, pe ninsoare, 

ploaie, în condiții critice. O femeie s-a simțit rău din cauza epuizării, a fost dusă la spital şi 

lăsată acolo fără documente, pentru că erau reţinute de angajator”. 

Acordul cu proprietarul terenului prevedea o ”retribuţie de 28 de euro pe zi – a adăugat 

sindicalista – însă în realitate în aceste luni au primit maxim 150-200 de euro pe lună, bani 

pe care angajatorul îi dădea când voia. Lor li se datorau salarii şi bineînțeles nu aveau niciun 

tip de protecţie: fără angajare, fără contract”. 

Nu puteau ieși nici măcar să își cumpere mâncare, țigări sau medicamente, se ocupa direct 

caporalul, care decidea și prețurile de achiziție. 

În încăperile în care trăiau ”mişună şoarecii şi broaştele şi serviciile igienice sunt deplorabile. 

Există o singură toaletă exterioară lângă un puț din care lucrători iau apă pentru a găti și 

bea. Nu e apă curentă şi în spate este o cocină pentru porci. Duhoarea este de aceea 

insuportabilă fiindcă intră prin ferestrele dormitorului. Actalmente în interiorul casei este posibil 

să fie alţi lucrători străini”. 
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În 7 februarie românii s-au revoltat, au cerut condiţii decente de muncă şi viaţă şi mai mulţi 

bani, însă „caporalul” i-a alungat pur și simplu, fără să le mai dea nimic pentru munca lor. 

Cazul a ajuns și în Parlamentul italian. Senatorul Dario Stefàno, SEL, din Comisia de 

Agricultură, a declarat: «Povestirea lucrătorilor români este tipică pentru caporalii fără scrupule 

care exploatează femei şi bărbaţi şi le calcă orice drept în picioare. Nu vrem să mai asistăm la 

aşa ceva» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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Misiunea Comisiei LIBE în Canada pentru analiza relaţiilor cu UE 

http://www.timpromanesc.ro/misiune-a-comisiei-libe-in-canada-pentru-analiza-relatiilor-cu-ue 

Mai mulţi membri ai Comisiei LIBE a Parlamentului European, între care şi eurodeputatul 

Monica Macovei, merg în Canada pentru a analiza relațiile UE-Canada, modul în care 

gestionează situaţia imigranţilor şi a refugiaţilor şi detaliile eliminării vizelor pentru România şi 

Bulgaria în 2017. 

Misiunea delegaţiei Comisiei de Libertăți civile, Justiție şi Afaceri interne (LIBE) are loc în 

perioada 20 -24 februarie 2017, în Ottawa şi Toronto, şi va analiza şi programul de 

sponzorizare privată a refugiaţilor şi politica de apărare şi cea de cooperare în materie penală. 

„Eliminarea vizelor pentru cetăţenii români care vor să călătorească în Canada este un succes, 

chiar dacă vine mai târziu decât am sperat cu toţii. Important este că se întâmplă anul acesta, 

iar autorităţile române trebuie să respecte statul de drept şi democraţia în România pentru a 

nu exista niciun accident de parcurs”, a declarat Monica Macovei. 

Obiectivul misiunii în Canada a membrilor Comisiei LIBE îl reprezintă schimbul de informaţii şi 

identificarea celor mai bune practici privind programul de triere a imigranţilor, selectarea, 

aducerea şi instalarea refugiaţilor reali, după ce se decide statutul de refugiat (diferit de regula 

cotelor obligatorii stabilită de UE) și activitatea instituţiilor guvernamentale şi 

neguvernamentale, a corporaţiilor şi altor entităţi canadiene pe baza principiului sponsorizării 

private a refugiaților, folosit în Canada, discutarea şi detalierea deciziei Canadei de a elimina 

vizele pentru România şi Bulgaria în 2017, discutarea Parteneriatul Strategic pentru Apărare 

între Uniunea Europeană şi Canada şi detalierea cooperării penale în cazurile de infracţiuni 

transfrontariere. 

Programul vizitei include întâlniri cu reprezentanţi ai Departamentul de Afaceri Globale Canada 

(CAG), cu membri ai Parlamentului Canadei, inclusiv ai Comisiilor parlamentare pentru justiţie 

şi drepturile omului, pentru cetăţenie şi imigraţie, precum şi cu reprezentantul Înaltului 

Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi reprezentanţi ai Amnesty 

International. 

Un punct important al misiunii îl reprezintă întâlnirea cu oficialii Centrului privind Imigrarea, 

Refugiaţii şi Cetăţenia (CICR), unde vor discuta politica vizelor, gestionarea imigranţilor şi 

http://www.timpromanesc.ro/misiune-a-comisiei-libe-in-canada-pentru-analiza-relatiilor-cu-ue
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programul canadian de sponsorizare privată pentru instalarea şi integrarea refugiaților, 

gestionarea imigranţilor din Siria de către Canada. 

La Toronto, delegația LIBE va avea întâlniri cu Procurorul General şi cu Ministrul pentru 

Cetățenie şi Imigrare din Ontario, precum şi cu reprezentanţi ai Consiliul canadian pentru 

Refugiaţi şi ai Serviciului pentru imigranți (COSTI). 

De asemenea, membrii LIBE vor vizita, în Ottawa, Centrul Catolic pentru Imigranţi (CCI) şi 

vor asista la operaţiunile Serviciului comunitar privind imigranţii (OCISO). 

”Misiunea Comisiei LIBE a Parlamentului European va observa în mod direct cum sunt 

identificaţi şi protejaţi adevarăţii refugiaţi şi cum funcţionează sponzorizarea privată a acestora, 

inclusiv de către biserică şi sectorul privat, pe timpul şederii lor în Canada. Sper ca lecţiile 

învăţate să schimbe politica cotelor obligatorii impusă de Comisia Europeană. Când identifici şi 

protejezi refugiaţii din numărul mare de imigranţi, aplici cu adevărat principiul solidarităţii şi 

previi terorismul”, a mai spus Macovei. 
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CAMPANIA ”DIALOG CU DIASPORA PE TEME CONSULARE” EDIŢIA 2017 A ÎNCEPUT LA 

LISABONA 

http://www.timpromanesc.ro/campania-dialog-cu-diaspora-pe-teme-consulare-editia-2017-a-inceput-la-lisabona 

 

Ediția din anul 2017 a campaniei ”Dialog cu diaspora pe teme consulare”,  a început în data de 

20 februarie 2017, la Lisabona, unde conducerea Departamentului Consular a avut întâlniri cu 

reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu diplomaţii români cu atribuţii consulare din 

Portugalia. 

În cadrul întâlnirii cu cetăţenii români stabiliţi în Portugalia, directorul general al 

Departamentului Consular, Bogdan Stănescu, a prezentat modificările legislative recente 

privind eliminarea cvasitotalităţii taxelor consulare, condiţiile în care solicitanţii de servicii 

consulare beneficiază de regimul de gratuitate astfel instituit, precum şi demersurile adoptate 

la nivelul MAE pentru adaptarea activităţii reţelei consulare la noul context. 

Totodată, a fost subliniată importanța reunirii la aceeaşi masă a reprezentanţilor MAE şi a 

cetăţenilor, ca beneficiari direcţi ai serviciilor consulare. În acest context, au fost 

prezentate eforturile de reformare şi modernizare de substanţă a activităţii consulare, prin 

implementarea Sistemului Informatic Consular E-Cons, lansat public sub deviza ”Consulatul, 

mai aproape de casa ta”, împreună cu toate subsistemele componente (E-Viza, SNIV, E-Pass, 

Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (modulele de Call-Center și 

Mail-Center). De asemenea, au fost explicate modalităţile de accesare a serviciilor consulare 

prin intermediul Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru 

Cetăţeni (www.econsulat.ro). 

În marja reuniunii, reprezentanţii comunității româneşti din Portugalia şi-au exprimat 

aprecierea cu privire la rezultatele demersurilor desfăşurate de către Ministerul Afacerilor 

Externe în ceea ce privește informatizarea şi eficientizarea serviciilor consulare oferite 

cetăţenilor români în străinătate. 

De asemenea, acţiunea a reprezentat o oportunitate pentru expunerea eforturilor constante 

depuse de către Ministerul Afacerilor Externe în gestionarea eficientă a situaţiilor de criză în 

care au fost implicați cetăţeni români în afara graniţelor ţării. 

http://www.timpromanesc.ro/campania-dialog-cu-diaspora-pe-teme-consulare-editia-2017-a-inceput-la-lisabona
https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=HKvxXHxugSP5zNdr1HotUUvwlOtgIY0-v3tBRlvYu6UR-jJkb1rUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.econsulat.ro
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Campania ”Dialog cu Diaspora” va continua în prima jumătate a anului 2017 pentru a prezenta 

comunităţilor româneşti din diaspora beneficiile sistemului  de servicii consulare ”E-Cons”. 

Această campanie are rolul de a explica direct cetăţenilor români întreaga gamă de servicii 

consulare modernizate şi informatizate, care le stau la dispoziţie sau se află în curs de 

implementare, astfel încât platforma să fie utilizată cât mai eficient. 
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN EUROPA 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa 

 

Peste 1.000 de români se pot angaja în Spaţiul Economic European. Reţeaua EURES 

România a anunțat că în mai multe state europene există 1.129 locuri de muncă vacante, 

pentru care pot aplica şi românii. 

Astfel, în Malta sunt disponibile 300 locuri de muncă pentru şoferi de autobuz, în Italia 

sunt 220 locuri de muncă (100 infirmier, 80 asistent medical generalist şi 40 asistent medical), 

în Danemarca – 185 locuri de muncă (150 lucrător în agricultură – culegători de mazăre, 30 

lucrător în agricultură – culegători de căpşuni, 4 operator mașini ambalare și  1 horticultor), 

în Marea Britanie – 174 locuri de muncă (125 îngrijitor persoane la domiciliu, 19 îngrijitor 

persoane, 10 asistent medical, 10 lucrător abator, 10 tâmplar/dulgher naval), în Germania – 

109 locuri de muncă (8 personal servire clienți, 6 ospătar, 5 bucătar/ajutor de bucătar/personal 

în bucătărie, 5 mecanic auto, 5 operator maşini, 5 operator CNC, 5 personal în gastronomia de 

sistem, 4 bucătar, 3 mecatronist, 2 administrator de sistem, 2 cameristă/roomboy, 2 commis 

de cuisine, 2 electronist, 2 mecanic industrial, 2 Junior Sales Representative, 2 specialist 

restaurant, 2 ospătar, 2 recepționer, 2 Senior Java Software Developer, 2 lucrător în producție, 

2 tehnician laborator fizică, 2 tehnician servicii, 1 demichef de partie, 1 mecanic instalații 

sanitare, termice/de climatizare, 1 ospătar, 1 lucrător în metalurgie decorativă, 1 dezvoltator 

procesare digitală imagini, 1 dezvoltator aplicații software, 1 inginer software sisteme integrate, 

1 strungar, 1 electrician în construcții, 1 expert în securitate, 1 lucrător în depozit, 1 frezor, 1 

personal îmtâmpinare oaspeți, 1 inginer dezvoltare certificări, 1 dezvoltator aplicații Java, 1 

asistent vânzări proiecte tehnice, 1 lucrător curățenie, 1 tehnician în domeniul electric, 1 șef de 

echipă SAP, 1 inginer calitate software, 1 programator CNC, 1 electrician reparații, 1 șlefuitor, 

1 lucrător în domeniul asigurării calității, 1 operator mașini de polizat/măcinat, 1 metrolog, 1 

mecanic, 1 operator mașini discuri cu laser, 1 operator mașini combinate cu laser TC-6000, 1 

operator mașini de îndoit, 1 dezvoltator software, 1 laborant fizică, 1 personal în domeniul 

asigurării calității, 1 specialist securitate în funcționare, 1 inginer securitate în funcționare, 1 

sous chef, 1 şef de schimb), în Cehia – 70 locuri de muncă (30 șofer autobuz, 20 şlefuitor, 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa
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pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic auto), în Irlanda – 25 locuri de muncă (11 

ciontolitor tranșator carne, 3 îngrijitor persoane, 2 coordonator atelier matrițe, 2 operator mașini 

de frezat CNC, 2 programator mașini de frezat CNC, 2 sculer matrițer, 1 asistent manager, 1 

operator mașini, 1 mecanic utilaje), în Belgia – 18 locuri de muncă (3 operator CNC, 1 brutar, 

1 electrician, 1 electrician mentenanță, 1 lucrător în producție, 1 mecanic întreținere, 1 

mecanic camion, 1 operator mașină, 1 operator mașină de debitat/tăiat, 1 operator mașină 

adezivi, 1 operator mașină (ștans), 1 patiser, 1 sudor semiautomat (operator la mașini și unelte 

semiautomate și automate), 1 tehnician mentenanță, 1 tehnician electric mentenanță, 1 

tehnician poduri rulante (tehnician mașini și utilaje), înPolonia – 15 locuri de muncă (10 

croitoreasă, cusătoreasă, 3 specialist vânzări și service client cu cunoștințe de limba română, 2 

reprezentant vânzări pentru autoturisme uzate), înSuedia – 8 locuri de muncă pentru vopsitori 

auto, în Bulgaria – 2 locuri de muncă (1 curier, 1 șef oficiu curierat), în Finlanda – 1 loc 

de ospătar), în Norvegia – 1 post de dezvoltator front-end și în Ungaria – 1 loc de muncă 

pentru medici veterinari. 
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PROIECTE COMUNE PENTRU PROMOVAREA IDENTITĂŢII CULTURALE A ROMÂNILOR ŞI 

SLOVENILOR 

http://www.timpromanesc.ro/proiecte-comune-pentru-promovarea-identitatii-culturale-a-romanilor-si-slovenilor 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, l-a primit pe 22 februarie, a.c. pe 

Excelenţa sa, Mihael Zupančič, Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureşti, anunță MRP. 

Întrevederea s-a axat pe schimbul de bune practici în domeniul susţinerii comunităţilor aflate în 

afara graniţelor naţionale şi a modului în care cele două state pot aborda, în context european, 

problematicile cu care acestea se confruntă. 

Ministrul pentru românii de pretutindeni a propus iniţierea unor proiecte comune în vederea 

promovării identităţii culturale a celor două comunităţi şi a asigurat, în acest sens, partea 

slovenă de sprijinul MRP. 
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AUSTRIA VREA SA TAIE ALOCAŢIILE COPIILOR ROMÂNI DE LA 1 IANUARIE 2018 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/austria-vrea-sa-taie-alocatiile-copiilor-romani-de-la-1-ianuarie-

2018-1454785 

Austria a plătit într-un singur an aproape 250 de milioane de euro drept alocaţii 

cetăţenilor UE care lucrează în această ţară, dar şi-au lăsat familiile şi/sau copiii acasă. 

 

Guvernul de la Viena vrea să schimbe acum această situaţie si să reducă alocaţiile în funcţie 

de nivelul de trai din ţara de provenienţă. 

Ministrul de Externe, Sebastian Kurz şi ministrul Muncii, Sophie Karmasin, au elaborat un 

proiect de lege care să taie aceste alocaţii, începând cu 1 ianuarie 2018, transmite Heute. 

Sursa citată precizează că, în 2015, Austria a plătit 249 de millioane de euro pentru aceste 

alocaţii, bani care au plecat în special către familii din Ungaria, Slovacia, Polonia şi România. 

Cei doi ministri şi-au propus să ajusteze alocaţiile în funcţie de nivelul de trai din ţările 

respective. Obiectivul este o economie anuală de 100 de milioane de euro la bugetul de stat al 

Austriei. Alocaţiile vor fi recalculate la fiecare doi ani, în funcţie de nivelul preţurilor, publicat de 

Eurostat. 

"Punem capăt nonsensului de a plăti alocaţii copiilor care nici macar nu trăiesc în Austria. 

Fiecare copil ar trebui să merite aceeaşi sumă, dar 150 de euro (actuala alocaţie - n.red.) 

valorează mai puţin în Austria decât în România", şi-a explicat iniţiativa ministrul Karmasin. 

Nu e prima dată când se pune problema tăierii acestor alocaţii. În vara lui 2015, 

acelasi ministru Kurz a venit cu ideea, însă acum este şi concretizată sub forma unui proiect 

de lege.În 2015, autorităţile de la Bucureşti au reacţionat imediat, spunând că această măsura 

ar fi incorectă juridic şi inacceptabilă din punct de vedere politic, fiind vorba de o formă de 

discriminare a cetăţenilor români. 

La vremea respectivă, aceeaţi publicaţie Heute a prezentat nivelul alocaţiilor pentru copii din 

ţările UE. În Danemarca, indemnizaţia este de 197 de euro, în Germania de 184 de euro, iar în 

Austria de 150 de euro. Cel mai puţin primeşte un copil din Grecia - 5 euro. În România, 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/austria-vrea-sa-taie-alocatiile-copiilor-romani-de-la-1-ianuarie-2018-1454785
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/austria-vrea-sa-taie-alocatiile-copiilor-romani-de-la-1-ianuarie-2018-1454785
http://www.heute.at/news/politik/Familienbeihilfe-ins-Ausland-Kuerzungs-Entwurf-liegt-vor;art23660,1401260
http://www.ziare.com/diaspora/stiri-diaspora/ministrul-austriac-de-externe-vrea-alocatii-mai-mici-pentru-copiii-romanilor-care-muncesc-in-strainatate-1369221
http://www.ziare.com/rovana-plumb/ministrul-muncii/austria-vrea-sa-reduca-alocatiile-pentru-copiii-romanilor-ministrul-muncii-e-inacceptabil-1369370


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

33 

alocaţia de 84 de lei înseamnă aproximativ 18 euro. 
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V. ACTIVITATEA COMISIE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 23 februarie 2017, domnul senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni, a participat la prima reuniune a Comitetului interministerial pentru 

românii de pretutindeni, o structură de analiză, expertiză şi strategie în problematica 

conaţionalilor care trăiesc şi lucrează in Diaspora, organizat de către MpRP.  

Tema principală din cadrul întrevederii a fost coordonarea interinstituţională în vederea 

elaborării strategiei naţionale privind românii de pretutindeni 2017-2020, ca bază de acţiune 

viitoare în vederea derulării programelor, proiectelor, acţiunilor şi iniţiativelor privind păstrarea, 

dezvoltarea şi afirmarea identităţii românilor din afara tării şi întărirea legăturilor acestora cu 

România.  

 

 

 


