
 

NEWSLETTER 
 

 

 

 

03 - 07 iulie 2017 COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

1 

CUPRINS 

 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI ISTORICE 

1. Atelierele meşteşugăreşti pentru românii din Serbia şi Ucraina 

2. Corul popular ”Dragoş Vodă” din Cernăuţi a aniversat un sfert de veac 

3. Tineri români Din Cernăuţi, Ucraina, reuniţi La Mănăstirea Horezu într-O tabără de cultură şi 

civilizaţie românească 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Lirica românească, în prim-planul celui mai mare festival de poezie din Marea Britanie 

5. Participare românească la festivalul de scurt-metraje Curtas Vila do Conde 2017 

 

III. ACTUALITATE  

6. MRP: Dansuri autentice autohtone şi poezii româneşti la Sulina 

7. Poliţia de frontieră: recomandări pentru perioada sezonului estival 

8. Punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega 

9. Şcoală de vară internaţională pentru profesorii români de istorie 

10. Atenţionare de călătorie pentru Muntenegru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

ATELIERELE MEŞTEŞUGĂREŞTI PENTRU ROMÂNII DIN SERBIA ŞI UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/atelierele-mestesugaresti-pentru-romanii-din-serbia-si-ucraina 

 

În perioada 19-25 iunie 2017, la Satul meșteșugurilor din Comana, un loc dedicat renașterii 

meșteșugurilor tradiționale și integrarea lor în contextul secolului XXI, 24 de meșteri amatori și 

profesioniști din comunitățile românești din Serbia și Ucraina au participat la ateliere 

personalizate, menite să ajute invitații să redescopere meșteșuguri vechi, dispărute sau pe 

cale de dispariție. 

Potrivit CRS, în fiecare zi invitații au participat la ateliere de crestături în lemn, țesut la război și 

cusături tradiționale și împletituri în papură, iar după program au fost organizate plimbări la 

obiectivele turistice și de patrimoniu din Comana și împrejurimi. În ziua de sâmbătă, cu sprijinul 

autorităților din Comana, participanții au explorat Parcul Natural Comana, iar un reprezentant 

al Administrației Parcului Natural a oferit o prezentare și un ghidaj al acestuia. Expertiza 

acestora a fost foarte relevantă, întrucât în câteva dintre comunitățile care au trimis 

reprezentanți sunt în apropiere de zone ce prezintă interes ecologic și în care se poartă 

discuții pentru înființarea de parcuri naturale. Din prezentare au reieșit beneficiile existenței 

unui astfel de parc pentru comunitățile rurale, el fiind o sursă de dezvoltare durabilă, când este 

cuplat cu meșteșuguri și obiective turistice. Majoritatea comunităților din care provin 

participanții au un potențial turistic ridicat. 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților din care provin (Frumușica Veche, Borisovka, 

Hliboca – Ucraina, Kovacica – Uzdin și Șarbanovaț – Serbia), participanții au fost sfătuiți de 

Asociația „Moara de hârtie” să se asocieze, constatându-se un mare potențial și în conectarea 

pe termen lung a acestora de România, prin turism și cultură tradițională. În Uzdin există deja 

asociația „Bunicuțele din Uzdin” care promovează localitatea prin meșteșuguri și folclor, iar 

participanții fac parte din această asociație. 

La ateliere au fost predate tehnici tradiționale de meșteșugărit la nivel de bază și intermediar, 

participanții însușindu-și rapid cunoștințele:  la atelierul de crestături în lemn, în plan teoretic  a 

fost studiată simbolistica tradițională românească, iar în partea practică, ei au făcut linguri de 

lemn, casete de bijuterii și blidare tradiționale prin cioplire și au învățat tehnici de lăcuire și 

http://www.timpromanesc.ro/atelierele-mestesugaresti-pentru-romanii-din-serbia-si-ucraina
http://comunitatea-romanilor.org.rs/2017/07/02/atelierele-mestesugaresti-pentru-romanii-din-serbia-si-ucraina/
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băițuire a obiectelor; în ceea ce priveşte atelierul de ţesut,  s-au predat noțiuni variate în 

funcţie de gradul de pregătire al participanţilor, iar asociația „Bunicuțele din Uzdin” a organizat 

și o expoziție cu cămăși tradiționale din această regiune. Totodată, atelierul de împletituri în 

papură a fost o noutate pentru participanți. Mulți dintre aceștia provin din zone cu bălți și lacuri, 

ce beneficiază de această resursă nepusă în valoare. Majoritatea care au optat pentru acest 

atelier sunt profesoare din Borisovka ce doresc să transmită bazele acestui meșteșug elevilor. 

În cadrul festivității de încheiere a școlii de vară, desfășurată în aer liber, pe Dealul Morii, cel 

mai înalt punct din comuna Comana, au fost decernate diplome realizate din hârtie artizanală, 

iar participanții și organizatorii au celebrat succesul acestui proiect, ca un prim pas către 

redescoperirea și punerea în valoare a vechilor meșteșuguri în comunități de români din jurul 

granițelor și conectarea culturală dintre acestea și țara-mamă. 

După festivitate, au fost donate 32 de costume tradiționale comunităților din Uzdin și Hliboca 

din partea Institutului Cultural Român, ce urmează să fie folosite de ansamblurile folclorice din 

aceste localități. 

Comana a fost un cadru deosebit și foarte potrivit pentru această școală de vară, localitatea 

având foarte multe lucruri în comun cu cele din care provin participanții, iar dezvoltarea 

acesteia oferind un model pentru ei. 

Proiectul a fost conceput și finanțat de Direcția Românii din Afara Granițelor a Institutului 

Cultural Român și este primul proiect de acest gen din România. Organizatorul atelierelor ce 

au făcut obiectul școlii de vară a fost asociația „Moara de hârtie”, ce activează din anul 2011 în 

Comana. 

  Foto: CRS 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CORUL POPULAR ”DRAGOŞ VODĂ” DIN CERNĂUŢI A ANIVERSAT UN SFERT DE VEAC 

http://www.timpromanesc.ro/corul-popular-dragos-voda-din-cernauti-a-aniversat-un-sfert-de-veac 

 

Ieri, renumitul Cor Popular ”Dragoș Vodă” al Societății pentru Cultură Românească ”Mihai 

Eminescu” din regiunea Cernăuți a sărbătorit 25 de ani de activitate artistică. 

Spectacolul omagial a avut loc loc în incinta Palatului Academic din centrul regional Cernăuți, 

iar membrii corului au pregătit cântece populare, corale și religioase, adunate într-un spectacol 

extraordinar intitulat ”25 de ani de activitate întru propășirea neamului”. La eveniment au fost 

prezenţi reprezentanți ai autorităților locale, ai Consulatului General al României la Cernăuți, 

lideri ai asociațiilor nonguvernamentale din regiune, reprezentanți ai presei, iubitori ai 

cântecului popular românesc și admiratorii Corului Popular ”Dragoș Vodă” din Cernăuți. 

De asemenea, BucPress reaminteşte  că acest colectiv popular este foarte bine cunoscut în 

regiune și dincolo de hotarele ei, întrucât membrii Corului Popular”Dragoș Vodă” participă la 

majoritatea festivalurilor organizate în regiune și țară, unde sunt invitați și reprezentanții 

comunității românești. În ultima vreme Corul Popular ”Dragoș Vodă” este tot mai des invitat la 

spectacole și festivaluri internaționale în România și Republica Moldova. 

 

 Foto: BucPress 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/corul-popular-dragos-voda-din-cernauti-a-aniversat-un-sfert-de-veac
http://bucpress.eu/cultura/corul-popular-%E2%80%9Ddragos-voda%E2%80%9D-din-4441
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TINERI ROMÂNI DIN CERNĂUŢI, UCRAINA, REUNIŢI LA MĂNĂSTIREA HOREZU ÎNTR-O 

TABĂRĂ DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/tineri-romani-din-cernauti-ucraina-reuniti-la-manastirea-horezu-intr-o-tabara-de-

cultura-si-civilizatie-romaneasca 

 

Ateliere de pictură, cursuri de muzică populară românească, ateliere de olărit, întâlniri cu 

reprezentanți ai administrației locale și mese rotunde pe diverse teme de interes, realizate cu 

sprijinul direct al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,  sunt câteva 

dintre activitățile la care vor participa elevi, studenți și profesori români din Cernăuți, Ucraina.   

Aceștia se vor reuni la Mănăstirea Horezu, în perioada 10-15 iulie 2017,  în “Tabăra de cultură 

și civilizație românească pentru tinerii români din Cernăuți–Ucraina”organizată de Institutul 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni și  Arhiepiscopia Râmnicului. 

Tinerii români din Cernăuți vor beneficia și de două excursii la obiective turistice și monahale 

din județul Vâlcea. Tabăra urmărește crearea și menținerea legăturii culturale între tinerii etnici 

români din Ucraina și tinerii din România, precum și conturarea unui cadru mai larg al 

valorificării tradițiilor și cunoștințelor generale despre patrimoniul cultural românesc. Proiectul 

pune accent pe tânăra generație și pe cultivarea spiritului de neam și țară, pe cunoașterea 

tradițiilor și obiceiurilor românești. 

De asemenea, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni mulțumește 

Arhiepiscopiei Râmnicului și Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului 

pentru grija pe care o au pentru păstrarea identității naționale, culturale și spirituale a românilor 

din comunitățile istorice. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/tineri-romani-din-cernauti-ucraina-reuniti-la-manastirea-horezu-intr-o-tabara-de-cultura-si-civilizatie-romaneasca
http://www.timpromanesc.ro/tineri-romani-din-cernauti-ucraina-reuniti-la-manastirea-horezu-intr-o-tabara-de-cultura-si-civilizatie-romaneasca
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LIRICA ROMÂNEASCĂ, ÎN PRIM-PLANUL CELUI MAI MARE FESTIVAL DE POEZIE DIN 

MAREA BRITANIE 

http://icr.ro/pagini/lirica-romaneasca-in-prim-planul-celui-mai-mare-festival-de-poezie-din-marea-britanie 

La finalul acestei săptămâni, vineri 30 iunie, se dă startul Ledbury Poetry Festival, cel mai 

mare festival de poezie din Marea Britanie ce se desfăşoară anual în apropierea graniţei cu 

Ṭara Galilor, în fermecătorul oraş ce-i poartă numele. 

România, invitată în premieră la celebrul festival, este reprezentată de trei dintre cele mai 

apreciate voci ale liricii contemporane – poetele Ana Blandiana, Magda Cârneci şi Svetlana 

Cârstean. La doar o zi de la deschidere, cele trei scriitoare se vor alătura traducătoarei Viorica 

Pâtea pentru un eveniment special dedicat poeziei româneşti, conceput şi moderat de către 

autoarea britanică Fiona Sampson, redactorul-șef al Revistei Poem, care a publicat de curând, 

cu sprijinul ICR, un număr integral dedicat poeziei românești. 

Evenimentul din data de 1 iulie va consta într-o discuţie despre poezie şi rolul ei într-o lume în 

perpetuă schimbare, precum şi în lectura unei selecţii de poeme, în limba engleză şi în 

original. 

Ledbury Poetry Festival este cel mai mare festival de poezie din Marea Britanie, reunind, 

anual, poeţi din toate colţurile lumii. Aflat la cea de-a 21-a ediţie, cu un program eclectic ce 

prezintă poezia prin intermediul diferitor forme artistice, Festivalul se va derula în perioada 30 

iunie - 9 iulie şi îi va avea ca invitaţi, printre alţii, pe cunoscutul scriitor britanic Simon Armitage 

(CBE), poetele Jen Hadfield (câştigătoarea Premiului T. S. Eliot în 2018) şi Vahni Capildeo 

(câştigătoarea Premiului Forward în 2016), poeţii americani Tony Hoagland, A.E. Stallings, 

Christopher Merrill şi Thomas Lynch, Bejan Matur (Turcia), Maria Galina (Rusia), Patrick 

Dubost (Franţa), Tabish Khair (India), André Naffish-Sahely (Abu Dhabi), Tal Nitzán (Israel), 

Basem el-Nabres (Palestina) şi alţi poeţi britanici de renume precum Denise Riley, John 

Hegley sau Sean Hughes.  

Fiona Sampson, veche prietenă şi susţinătoare a României, este poetul în rezidenţă la ediţia 

din acest an a Festivalului. 

 

Sursă: ICR 

http://icr.ro/pagini/lirica-romaneasca-in-prim-planul-celui-mai-mare-festival-de-poezie-din-marea-britanie
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PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ LA FESTIVALUL DE SCURT-METRAJE CURTAS VILA DO 

CONDE 2017 

http://www.timpromanesc.ro/participare-romaneasca-la-festivalul-de-scurt-metraje-curtas-vila-do-conde-2017 

 

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de scurtmetraje Curtas Vila do Conde, care se 

va desfășura între 8 și 16 iulie 2017, va propune, în colaborare cu Anim’est IAFF şi ICR 

Lisabona o selecție a câtorva câteva dintre cele mai bune scurt metraje românești 

recente: Date Night de Stela Pelin; First Night de Andrei Tănase; Mom, Dad, I Have To Tell 

You Something de Paul Mureșan;Punjabboogiede Bogdan Lupescu; Selkie’s Tide de Dan Ene 

și Laura Ene și Written/Unritten de Adrian Silișteanu.La ediția din acest an, România va fi 

reprezentată la festival, tot cu sprijinul ICR Lisabona, și de Dan Angelescu, Festival Manager şi 

Associate Curator Bucharest International Experimental Film Festival BIEFF. 

Curtas Vila do Conde este cel mai important festival de scurt-metraje din Portugalia şi unul 

dintre cele mai prestigioase din Europa. La ediția din 2017 țările invitate sunt Belgia, Olanda, 

Polonia, România, Marea Britanie și țările nordice. Diferitele competiții de scurt metraje vor fi 

din nou nucleul central al festivalului, care va alinia, de asemenea, filme artistice, concerte, 

expoziții și dezbateri. 

 Foto: ICR 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/participare-romaneasca-la-festivalul-de-scurt-metraje-curtas-vila-do-conde-2017
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MRP: DANSURI AUTENTICE AUTOHTONE ŞI POEZII ROMÂNEŞTI LA SULINA 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-dansuri-autentice-autohtone-si-poezii-romanesti-la-sulina 

 

Secretarul de stat, Veaceslav Șaramet, de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost 

prezent în data de 1 iulie, la ceremonia de premiere a participanților primei serii de tabere 

„ARC” de la Sulina. 

Programul a inclus o prezentare de costume populare vechi de un secol din Bulgaria, dansuri 

autentice românești din  Valea  Timocului  Bulgăresc,  un recital de poezie românească 

susținut de copii din satele  Cutova,  Coșava,  Bregova,  Cosova,  Slînotrîn,  Vidin,  Gânzova, 

coordonați  de  profesoara de  limba  română  Lucica  Gheorghiev  din  cadrul  Asociației 

 „AVE” ,  Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, precum și o prezentare de carte „Amintirile 

unui vlah – De la Găureni la București”. 

„Ministerul pentru Românii de Pretutindeni își dorește ca prin programul de tabere „ARC” să 

încurajeze dezvoltarea și promovarea limbii române, care în viziunea noastră este pilonul 

principal în menținerea identății românești. Ne bucurăm să vă avem parteneri de dialog în 

acest demers și totodată să vedem implicarea dumneavoastră în transmiterea ideii de 

românism generațiilor viitoare. În opinia noastră, interacțiunea dintre copii este esențială în 

materializarea unei conexiuni, nu doar la nivel personal, între participanții aflați în tabără, cât și 

la nivel general, prin stabilirea unei legături cu România și ce înseamnă ea pentru fiecare din 

noi, de la copil, la adult, la român de pretutindeni. Ministerul își propune să vă sprijine în acest 

sens, de aceea am inclus programul de tabere în Strategia Națională pentru Românii de 

Pretutindeni 2017-2020. Ne dorim ca acest program să devină o tradiție pe care să o 

menținem mult timp de acum încolo”, a subliniat demnitarul român. 

La finalul evenimentului, secretarul de stat a înmânat tuturor copiilor, tinerilor și profesorilor 

însoțitori veniți din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Italia și Kazahstan, materiale 

inscripționate cu logoul taberei „ARC”. 

La eveniment au mai fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru 

Mergeani, și directorul Direcției pentru Tineret și Sport, Liviu Urlih. 

Programul „ARC” este finanțat şi organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-dansuri-autentice-autohtone-si-poezii-romanesti-la-sulina
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colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor 

Externe și a Ministerului Turismului. 

Taberele se desfășoară în Centrele de Agrement din Sulina, judeţul Tulcea (27 iunie – 8 

august) şi Oglinzi, judeţul Neamţ (26 iunie – 31 iulie), în serii consecutive de câte șapte zile, la 

care participă 2000 de elevi, tineri și profesori însoțitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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POLIŢIA DE FRONTIERĂ: RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA SEZONULUI ESTIVAL 

http://www.timpromanesc.ro/politia-de-frontiera-recomandari-pentru-perioada-sezonului-estival 

 

Creşterea numărului de turişti români şi străini în zona litoralului Mării Negre, Delta Dunării şi 

staţiunile montane, precum şi numărul mare de cetăţeni români care aleg să-și petreacă 

concediul în afara graniţelor ţării, determină adaptarea misiunilor Poliţiei de Frontieră în scopul 

fluidizării traficului în punctele de trecere a frontierei.În această perioadă, au fost luate măsuri 

pentru adaptarea misiunilor şi resurselor umane şi materiale ale Poliției de Frontieră la 

specificul fiecărei zone de trecere, astfel încât să se asigure un control eficient şi operativ, 

astfel: 

S-a suplimentat personalul care îşi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi 

echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, iar in punctele de frontieră importante 

au fost detașați lucrători din cadrul aparatelor centrale ale structurilor teritoriale și din 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 

Va fi folosită la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, în limita configuraţiei 

acestora și, în funcție de valorile de trafic, se vor crea fluxuri suplimentare de control în 

punctele de frontieră, pe sensul de intrare sau ieșire din țară, după caz. 

Au fost dispuse măsurile necesare pentru o supraveghere sporită a frontierei de stat, respectiv 

prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a contrabandei cu bunuri de larg consum, în 

punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă. 

Desfăşurarea unor acţiuni comune la nivel local cu structurile Poliţiei Române şi Jandarmeriei 

Române, în scopul asigurării unui climat de normalitate şi siguranţă civică în zona de 

competenţă; 

Colaborarea între Garda de Coastă şi I.S.U. Constanţa în vederea asigurării unui dispozitiv 

comun de acţiune în evenimentele de căutare şi salvare pe mare; 

Optimizarea relaţiilor de conlucrare şi colaborare cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine, 

precum şi cu administraţia publică locală, pentru rezolvarea, în comun, a problemelor turiştilor, 

dar şi ale localnicilor; 

În această perioadă, peste 4.400 poliţişti de frontieră vor desfăşura, zilnic, activităţi de 

http://www.timpromanesc.ro/politia-de-frontiera-recomandari-pentru-perioada-sezonului-estival


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

supraveghere şi control la frontiera de stat. 

 

Acţiuni pentru siguranţa cetăţenilor, pe litoralul Mării Negre şi în Delta Dunării 

În Delta Dunării şi la Marea Neagră, Poliţia de Frontieră Română, prin Garda de Coastă, 

acţionează permanent pentru supravegherea şi controlul frontierei maritime şi fluviale, dar şi 

pentru combaterea migraţiei ilegale, contrabandei, exploatării ilegale a resurselor minerale şi 

biologice şi poluării deliberate a mediului acvatic. 

În acelaşi timp, se acordă atenţie deosebită controlului navelor şi al ambarcaţiunilor, căutării şi 

salvării vieţilor omeneşti pe mare (misiuni de tip „search and rescue”), protecţiei obiectivelor 

aflate în zona de competenţă, respectării normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în 

zona de competenţă etc. 

Anul trecut, în urma acţiunilor de căutare şi salvare a vieţilor omeneşti pe Marea Neagră şi pe 

fluviul Dunărea (misiuni de tip „search and rescue”) desfăşurate de către Garda de Coastă, au 

fost salvate 35 de persoane, din care 26 pe Marea Neagră şi 9 pe fluviul Dunărea. În toate 

situaţiile s-a răspuns prompt, asigurându-se atât intervenţia cu mijloacele proprii, cât şi în 

coordonarea acţiunilor alături de alte instituţii. 

Li se atrage atenţia persoanelor  care-şi  vor  petrece concediul pe litoral să nu se aventureze 

la distanţă mare de ţărm şi să nu utilizeze ambarcaţii neadecvate pentru navigaţie, în special 

când vremea este nefavorabilă. În situaţii de urgenţă pe mare, recomandăm cetăţenilor să 

solicite sprijinul Poliţiei de Frontieră, apelând numerele de urgenţă ”112” sau ”021.9590”. 

Reamintim că Poliţia de Frontieră Română a implementat Sistemul Integrat de Observare, 

Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră (SCOMAR), un sistem operativ de 

supraveghere, bazat pe tehnologie de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, 

recunoaşterea şi identificarea navelor ce desfăşoară activităţi ilegale de trafic la Marea 

Neagră. 

Suportul tehnic al acestui sistem asigură transmiterea, în timp real, a informaţiilor obţinute de 

la staţiile de senzori la un Centru de Comandă şi Control, astfel încât să fie aplicate măsurile 

necesare pentru interceptarea ameninţărilor şi realizarea eficientă a misiunilor de căutare şi 

salvare la Marea Neagră. 
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Statistica anului trecut, în perioada estivală 

Anul trecut, în perioada estivală 01.06.2016 – 31.08.2016, au trecut frontiera aproximativ 18,3 

milioane persoane, din care aproximativ 14,9 milioane cetăţeni UE şi 3,4 milioane cetăţeni 

non-UE şi peste 4,9 milioane mijloace de transport. 

Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost cele de la frontiera româno-ungară (6,8 milioane 

persoane) şi cele aeroportuare (4,2 milioane persoane). 

De asemenea, la frontiera cu R. Moldova au efectuat formalităţile peste 2,7 milioane persoane, 

iar la graniţa cu Bulgaria peste 2,3 milioane, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de 

ieşire. 

În ceea ce priveşte punctele de frontieră, valorile de trafic cele mai ridicate au fost: 

PTF Aeroport Henri Coandă – 2,8 milioane treceri persoane 

PTF Nădlac II – 2,1 milioane treceri persoane si peste 800.000 mijloace de transport 

PTF Borş – 1,7 milioane treceri persoane si peste 644.000 mijloace de transport 

PTF Petea – 1,1 milioane treceri persoane si peste 368.000 mijloace de transport 

PTF Albiţa – 867.000 treceri persoane si peste 218.000 mijloace de transport 

PTF Giurgiu -737.000 treceri persoane si peste 273.000 mijloace de transport 

PTF Vama Veche – 691.000 treceri persoane si peste 142.000 mijloace de transport 

PTF Siret – 667.000 treceri persoane si peste 210.000 mijloace de transport 

 

Recomandări: 

Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic 

tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine 

apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, 

într-un timp foarte scurt. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

13 

PUNCT INTERNAŢIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNO-SÂRBE, PE 

CANALUL BEGA 

http://www.timpromanesc.ro/punct-international-de-trecere-a-frontierei-de-stat-romano-sarbe-pe-canalul-bega 

 

Executivul a aprobat, printr-un Memorandum, încheierea unui Acord cu partea sârbă, prin 

schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei de 

stat româno-sârbe, pentru traficul internațional de călători, pe canalul Bega. 

Punctul internațional de trecere a frontierei va fi deschis pentru navigația pe apă, trafic pietonal 

și pentru biciclete, fiind amplasat între localitățile Otelec din România și Srbsk Itebej din Serbia. 

Pentru moment nu se are în vedere efectuarea de lucrări de investiții, construcții, amenajări ori 

montarea de instalații în zona de cale navigabilă interioară. 

Punctul de trecere a frontierei va fi deschis zilnic, în intervalul orar 8.00 – 12.00 (ora 

României), respectiv de la ora 7.00 la 19.00 (ora Republicii Serbia). De asemenea, părțile pot 

conveni, la solicitarea oricăreia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Otelec – Srbsk 

Itebej să funcționeze în afara orelor de program prevăzute mai sus. 

Menționăm că transportul mărfurilor periculoase, al animalelor vii și al produselor supuse 

controlului fitosanitar este interzis prin acest punct de frontieră. 

Pentru deschiderea unui nou punct de frontieră este necesară încheierea unui Acord cu partea 

sârbă, aceasta să se facă printr-un schimb de note verbale între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Serbia. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nu poate aviza 

acest act normativ, având în vedere că obiectul Memorandumului nu intră în sfera de 

competență a ministerului. MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management a Programului 

INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, va verifica 

documentele puse la dispoziție de către beneficiari în faza de pre-contractare/contractare a 

proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/punct-international-de-trecere-a-frontierei-de-stat-romano-sarbe-pe-canalul-bega


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

14 

ŞCOALĂ DE VARĂ INTERNAŢIONALĂ PENTRU PROFESORII ROMÂNI DE ISTORIE 

http://www.timpromanesc.ro/scoala-de-vara-internationala-pentru-profesorii-romani-de-istorie 

 

În perioada 10-15 iulie 2017 Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române – Filiala Cluj 

organizează la Satu Mare şcoala de vară sub genericul “Provocările istoriei ca ştiinţă şi 

disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, ediţia a XIII-a. 

Potrivit Informaţia Zilei, acest proiect este dedicat profesorilor români de istorie din Ucraina, 

Republica Moldova, Serbia şi Ungaria, cărora intenționează să le ofere un cadru propice 

pentru a fi puşi în contact cu ultimele achiziţii privind atât cercetarea ştiinţifică, cât şi metodica 

predării istoriei în România. De asemenea, şcoala de vară a fost văzută ca un prilej pentru 

aceşti profesori de a discuta despre probleme comune specifice predării istoriei românilor în 

ţările de provenienţă. 

Școala de vară este organizată în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și cu 

Muzeul Județean Satu Mare, care susține substanțial și generos această manifestare. 

Finanțator principal este Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului 

României. 

 

 

Deschiderea oficială a școlii de vară va avea loc în data de 11.07.2017, începând cu ora 9.30, 

în Sala Festivă a Muzeului Județean Satu Mare, în prezența reprezentanților autorităților 

http://www.timpromanesc.ro/scoala-de-vara-internationala-pentru-profesorii-romani-de-istorie
http://www.informatia-zilei.ro/sm/scoala-de-vara-internationala-pentru-profesorii-romani-de-istorie/
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locale, ai autorităţilor şi instituţiilor cultural-educative locale, și a organizatorilor. Vor adresa 

cuvinte de salut Acad. Prof. univ. Ioan-Aurel Pop – Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” și 

directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, Darius Filip – Prefectul 

judeţului Satu Mare, Florin Trandafir Vasiloni – Consulul General al României la Gyula, Pataki 

Csaba – Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Kereskényi Gábor – Primarul 

municipiului Satu Mare; prof. Călin Durla – Inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Satu Mare. Moderatorul evenimentului va fi Felician Pop, manager al Muzeului 

Judeţean Satu Mare. 

Programul școlii de vară cuprinde conferințe pe diferite teme din istoria României, susținute de 

specialiști reputați din Satu Mare, Cluj și Republica Moldova, excursii la obiective culturale din 

Județul Satu Mare, și activități cu caracter didactico-aplicativ organizate cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU MUNTENEGRU 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-pentru-muntenegru 

 

În ultima perioadă, în Muntenegru au avut loc mai multe incendii de vegetație din cauza 

temperaturilor foarte ridicate. Autoritățile muntenegrene depun toate eforturile pentru stingerea 

acestora în cel mai scurt timp și gestionarea cât mai eficientă a acestui fenomen destul de 

frecvent în perioada estivală.Dacă, în situaţia puţin probabilă, cetățenii români sunt afectaţi de 

situaţia din atenţionare, sunt rugați să o semnaleze de urgenţă și să respecte instrucțiunile 

autorităților muntenegrene care acționează la fața locului – Pompieri, Poliție, etc. Numere utile 

de telefon: 00382 122 (Poliție), 00382 123 (Pompieri), 00 382 124 (Ambulanță). 

Pentru cei care tranzitează cu mijloace rutiere teritoriul muntenegrean, informații suplimentare 

pot fi obținute, permanent, 24 ore / 7 zile, de la Centrul Info Trafic, la numerele de telefon 

+38219807, +38220234999 și +38263239987. 

Cetățenii români, afectaţi de situaţie, pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al 

Ambasadei României la Podgorica: +38220618041, apelurile fiind redirecționate către Centrul 

de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se 

confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de 

urgență al misiunii diplomatice a României la Podgorica: +38269871760. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-pentru-muntenegru

