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3. Retrospectivă de film românesc în Ciudad de Mexico. De la Palme D´or la Ursul de Aur 

4. O româncă, primul deputat de origine străină din Parlamentul Regional al Madridului  

5. Claudiu Cobilanschi participă la expoziţia internaţională „Kozmikomiks” – Bratislava 

6. Muntenegru: restricţii de circulaţie în semestrul al doilea 
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13. Legislaţia privind sprijinirea românilor de pretutindeni va fi adaptată comunităţilor noi 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

ORAŞUL CERNĂUŢI A GĂZDUIT UNUL DIN CELE MAI FRUMOASE SPECTACOLE DE 

FOLCLOR ROMÂNESC DIN ULTIMELE DECENII 

http://www.timpromanesc.ro/orasul-cernauti-a-gazduit-unul-din-cele-mai-frumoase-spectacole-de-folclor-romanesc-din-

ultimele-decenii 

 

Sala arhiplină a Teatrului Muzical-Dramatic ”Olga Kobâleanska” din Cernăuți pentru prima 

dată a cedat în fața numerosului public românesc din nordul Bucovinei, nefiind capabilă să-i 

găzduiască pe toți iubitorii de folclor, care s-au adunat la Gala cântecului popular în cadrul 

serii dedicate românilor de pretutindeni și prilejuită de lansarea albumului ”S-a strâns lumea pe 

imaș” a tânărului și îndrăgitului interpret bucovinean Ilie Caraș, informeazăBucPress. 

Cunoscutul interpret cernăuțean Ilie Caraș a reușit să-i readucă acasă, în frumoasa Bucovină, 

pe cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară și prieteni apropiați pentru a bucura sufletele 

românilor cernăuțeni. Astfel, au încântat publicul Benone Sinulescu, Ștefania Rareș, Elisabeta 

Turcu, Maria Iliuț, Sorin Filip,  Radu Ciordaș, mai tinerii interpreți Gabriel Lungu, Elena Lazăr, 

Alexandru Tărâțeanu și alți prieteni ai lui Ilie Caraș. 

Totodată, imnul Bucovinei n-a lipsit nici de această dată, ridicând sala în picioare și 

interpretând cu toții ”Cântă cucu-n Bucovina”, acompaniați fiind de faimoșii lăutari, membrii ai 

Ansamblului ”Ciprian Porumbescu” din Suceava, condus de Răzvan Mitoceanu. 

La spectacolul de Gală au fost prezenți cu mesaje de felicitare Edmond Neagoe, consul la 

Consulatul general al României la Cernăuți, Nicolae Brânzea, director general adjunct al 

Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni din București, Vasile 

Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, Emilia 

Matei, primarul comunei Hreațca, raionul Herța, Mihai Gherman, reprezentant al Consiliului 

regional Cernăuți și Ion Cibotaru, reprezentant al Consiliului raional Herța, care i-au înmânat 

bucovineanului Ilie  Caraș două diplome de excelență din partea instituțiilor de stat din 

Ucraina. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/orasul-cernauti-a-gazduit-unul-din-cele-mai-frumoase-spectacole-de-folclor-romanesc-din-ultimele-decenii
http://www.timpromanesc.ro/orasul-cernauti-a-gazduit-unul-din-cele-mai-frumoase-spectacole-de-folclor-romanesc-din-ultimele-decenii
http://bucpress.eu/cultura/cernauti-seara-romanilor-de-pretutindeni...-4275
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„IA ROMÂNEASCĂ – ZESTREA DE ACASĂ”, VERNISATĂ LA BRUXELLES 

http://www.timpromanesc.ro/ia-romaneasca-zestrea-de-acasa-vernisata-la-bruxelles 

 

Pe 7 iunie, la Bruxelles, va avea loc vernisajul expoziției Ia Românească – Zestrea de acasă, 

unde vor putea fi admirate ii provenind din diferite regiuni, fiecare cu povestea și simbolurile 

sale, dar și un colaj de fotografii – o hartă a imaginilor românilor din diferite țări purtând acest 

veșmânt și sărbătorind tradițiile românești. 

Totodată, o altă parte importantă a evenimentului va fi constituită dintr-o dezbatere, care va 

avea loc în aceeași zi și unde vor fi prezenți reprezentanți ai Guvernului României, dar și ai 

românilor din străinătate, oameni care s-au remarcat în domeniul lor de activitate.  Invitații vor 

vorbi despre mobilitatea în spaţiul european, identitatea culturală a comunităţilor româneşti din 

Europa, precum și buna integrare a acestora în statele de reşedinţă şi păstrarea identităţii 

românești în contextul dialogului interetnic. 

Unul dintre obiectivele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni îl reprezintă păstrarea și 

promovarea tradițiilor și culturii românești în rândul românilor din afara granițelor. De-a lungul 

timpului și mai ales în ultimii ani, ia a devenit atât un liant între generații, fiind purtată de la 

copii până la părinți și bunici, cât și un punct de legătură între comunitățile românești din 

diferite țări. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ia-romaneasca-zestrea-de-acasa-vernisata-la-bruxelles
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RETROSPECTIVĂ DE FILM ROMÂNESC ÎN CIUDAD DE MEXICO. DE LA PALME D´OR LA 

URSUL DE AUR 

http://www.timpromanesc.ro/retrospectiva-de-film-romanesc-in-ciudad-de-mexico-de-la-palme-dor-la-ursul-de-aur 

Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Direcția Relații Internaționale a 

Institutului Cultural Român, Cinemateca Națională din Mexic și Ambasada României din 

Statele Unite Mexicane, organizează în perioada 11 – 22 iunie o retrospectivă de film 

românesc contemporan în Ciudad de Mexico, eveniment ce va avea loc la  Cineteca Nacional 

de México. 

Intitulată “10 ani în 10 filme. De la Palme d´Or la Ursul de Aur”, retrospectiva include o selecție 

a celor mai apreciate și premiate filme românești de la Moartea domnului Lăzărescu până în 

prezent. În selecție sunt incluse următoarele pelicule: Câini, regie Bogdan Mirică; Moartea 

domnului Lăzărescu, regie Cristi Puiu; A fost sau n-a fost?, regie Corneliu Porumboiu; 4 luni, 3 

săptămâni și 2 zile, regie Cristian Mungiu; Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, regie Andrei 

Ujică; Aferim!, regie Radu Jude; Ilegitim, regie Adrian Sitaru; Poziția copilului, regie Călin Peter 

Netzer; Bacalaureat, regie Cristian Mungiu Sieranevada, regie Cristi Puiu. 

Ciclul de film va fi inaugurat în prezența regizorului Bogdan Mirică cu filmul Câini, Premiul 

FIPRESCI în cadrul secțiunii Un Certain Regard, la Festivalul de la Cannes din 2016. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/retrospectiva-de-film-romanesc-in-ciudad-de-mexico-de-la-palme-dor-la-ursul-de-aur
http://icr.ro/madrid/retrospectiva-de-film-romanesc-in-ciudad-de-mexico-de-la-palme-dor-la-ursul-de-aur
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O ROMÂNCĂ, PRIMUL DEPUTAT DE ORIGINE STRĂINĂ DIN PARLAMENTUL REGIONAL 

AL MADRIDULUI 

https://www.realitatea.net/o-romanca-primul-deputat-de-origine-straina-din-parlamentul-regional-al-

madridului_2069724.html 

 

”Cu munca bună pe care ea o va face ca deputat, nu doar pentru a apăra interesele 

comunității românesti, ci și în domeniul care îi va reveni va munci foarte bine. O cunoașteți de 

mulți ani de când muncea in centrul pentru imigranti din Alcala de Henares. Muncea pentru 

comunitatea Madrid, în departamentul de politici sociale şi familie în ultimii doi ani, chiar mai 

bine de doi ani, ea depune o munca excelenta. Iar acum ca deputat e un mare câştig pentru 

noi,” a declarat Cristina Cifuentes, preşedintele Comunităţii Madrid. 

 

Circa 250.000 de români trăiesc în comunitatea autonomă Madrid, iar româna e cea mai 

vorbită limbă străină din regiune. 

 

”Români sunt mulţi, într-adevăr, comunitatea românească 23% din toată populaţia străină. 

Madridul este un oraş mare, integrator, cosmopolit, modern, nimeni nu te întreabă de unde vii 

ci unde vrei să ajungi,” a spus Anka Moldovan Feier. 

 

 

Sursă: realitatea.net 

https://www.realitatea.net/o-romanca-primul-deputat-de-origine-straina-din-parlamentul-regional-al-madridului_2069724.html
https://www.realitatea.net/o-romanca-primul-deputat-de-origine-straina-din-parlamentul-regional-al-madridului_2069724.html
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CLAUDIU COBILANSCHI PARTICIPĂ LA EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ „KOZMIKOMIKS” – 

BRATISLAVA 

http://www.timpromanesc.ro/claudiu-cobilanschi-participa-la-expozitia-internationala-kozmikomiks-bratislava 

În perioada 9 iunie-15 iulie 2017, la galeria tranzit.sk din Bratislava, Slovacia, se desfăşoară 

expoziţia internaţională „Kozmikomiks”, eveniment la care va participa şi artistul român Claudiu 

Cobilanschi, cu sprijinul  Institutului Cultural Român de la Praga. 

Expoziția „Kozmikomiks” are în vedere noi mituri create din știință, titlul provenind de la 

faimoasele povestiri cosmicomice ale lui Italo Calvino scrise între anii 1963-1968. În cadrul 

expoziției, artiști de generații diferite (maeștrii neoavangardiști, generația de mijloc și tinerii 

artiști) abordează subiectul din punct de vedere individual, pornind de la propriul lor „loc” în 

Cosmos. Programul expoziției include tururi curatoriale ghidate și conferințe susținute de către 

diverși profesioniști (astronomi, poeți, artiști și psihiatri) care se concentrează pe schimbul 

interdisciplinar de idei, având arta contemporană ca și platformă comună. Expoziția va 

cuprinde lucrări realizate de artişti din România, Cehia, Slovacia şi Statele Unite ale Americii. 

Claudiu Cobilanschi trăieşte, la nivel profesional, la hotarul dintre artă și media. Ca jurnalist, se 

folosește de multiple medii pentru a dezvolta și dezbate subiecte socio-politice, apoi ca artist 

face apel la analiza și estetica internă a influenței acestora. În lucrările sale, abordează 

probleme ale gândirii stereotipice, fizicalitate şi forecasting, mass-media și ego-casting, 

folosindu-se de fotografie și performance, super cinema, înregistrări audio binaurale şi filme 

interactive. 

În cadrul expoziției „Kozmikomiks” de la Bratislava, Claudiu Cobilanschi va prezenta instalația 

video intitulată „Hello Worlds” și o serie de fotografii, printuri pe gelatină cu particule de argint. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/claudiu-cobilanschi-participa-la-expozitia-internationala-kozmikomiks-bratislava
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MUNTENEGRU: RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE ÎN SEMESTRUL AL DOILEA 

http://www.timpromanesc.ro/muntenegru-restrictii-de-circulatie-in-semestrul-al-doilea 

 

Federația Auto Moto muntenegreană a anunțat modificări cu privire la circulația rutieră, ca 

urmare a lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere: pe magistrala Kolasin – Podgorica, 

circulația se desfășoară pe o singură bandă; pe M6, Ilino Brdo – Vilusi: până la 1 iulie 2017 

circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă; pe autostrada Bar-Boljare, secțiunea 

Smokovac – Uvac – Matesevo, din cauza lucrărilor de construcție a tunelului Vežešnik, până 

la 7 iulie 2017 se oprește circulația rutieră pentru toate tipurile de autovehicule, timp de 15 

minute, în intervalul orar 01:00 – 05:00, 10:00 – 12:00, respectiv 14:00 – 16:00; drumul 

regional R-19, porțiunea Bioce – Klopot, până la data de 31 decembrie 2017, se oprește 

circulația rutieră pentru toate tipurile de autovehicule, timp de 30 minute, în intervalul orar 

10:00 – 12:00, respectiv 14:00 – 16:00; 

M-2, porțiunea Ribarevine-Mojkovac, localitățile Stevanovac și Lepenac, respectiv M-2 

porțiunea Rožaje – Špiljani circulația se desfășoară pe o singură bandă; drumul regional R-1, 

porțiunea Cetinje – Njeguši, circulația se desfășoară pe o singură bandă și se oprește pentru 

toate tipurile de autovehicule, cu excepția zilei de duminică, în intervalul orar 08:00 – 10:00, 

respectiv 14:00 – 16:00; 

 

 

M-18, porțiunea Scepan Polje – Pluzine – Niksic – Danilovgrad, până la finalizarea lucrărilor, 

http://www.timpromanesc.ro/muntenegru-restrictii-de-circulatie-in-semestrul-al-doilea
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circulația se desfășoară pe o singură bandă. 

Informații suplimentare pot fi obținute, permanent, 24 ore/7 zile, de la Centrul Info Trafic, la 

numerele de telefon +38219807, +38220234999 și +38263239987. Reamintim că, până la 31 

martie 2017, este obligatorie echiparea de iarnă a autoturismelor pe toate drumurile 

semnalizate ca atare, indiferent de condițiile meteo. 

Cetățenii români, afectaţi de situaţia din atenţionare, 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 
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ŞCOALA DE LIMBA ROMÂNĂ DIN MÜNCHEN ÎMPLINEŞTE ZECE ANI: «TRANSMITEM 

COPIILOR O LEGĂTURĂ EMOŢIONALĂ CU RĂDĂCINILE ROMÂNEŞTI» 

http://ziarulromanesc.de/comunitate/scoala-de-limba-romana-din-munchen-implineste-zece-ani-transmitem-

copiilor-o-legatura-emotionala-cu-radacinile-romanesti/ 

 

Copiii românilor stabiliţi în capitala bavareză au ocazia să experimenteze şi să rămână 

aproape de limba şi tradiţiile româneşti, graţie proiectului intitulat «Școala de Limbă şi Cultură 

Română», care împlineşte anul acesta zece ani. 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 2007 de către Despina Leonhard cu scopul de a susţine 

comunitatea românească din München, prin transmiterea limbii şi culturii române generaţiei 

tinere, prin activităţi concepute pentru familii. 

„Având doi copii născuţi într-o familie mixtă, în care tatăl, de origine germană, nu vorbeşte 

limba română, am considerat că singura soluţie realistă de a le transmite limba şi, mai ales, o 

legatură emoţională sănătoasă cu rădăcinile lor româneşti, este de a realiza o comunitate 

românească, în care să socializeze cu familii cu copii de vârsta lor şi cu o situaţie similară: 

suflete împletite din mai multe spaţii culturale, care doar cunoscând bine ambele culturi vor 

izbuti să îşi găsească unitatea, liniştea şi forţa interioară. Pentru noi este important să facem 

posibilă percepţia comunităţii şi a culturii române prin experienţe proprii, atât pentru copiii, cât 

şi pentru partenerii şi prietenii românilor din München.“, povesteşte Despina Leonhard, 

iniţiatoarea acestui proiect. 

Sprijin de la instituţii româneşti şi germane 

Începutul, ca oricare altul, a fost greu, dar marcat de norocul de a întâlni oamenii potriviţi la 

momentul potrivit. Ajutorul a venit iniţial de la Comunitatea Evanghelică Freiman din 

München şi, ulterior, de la Guvernul României, Consulatul General al României la 

München, Parohia Ortodoxă „Naşterea Domnului” şiSozialreferat München. 

http://ziarulromanesc.de/comunitate/scoala-de-limba-romana-din-munchen-implineste-zece-ani-transmitem-copiilor-o-legatura-emotionala-cu-radacinile-romanesti/
http://ziarulromanesc.de/comunitate/scoala-de-limba-romana-din-munchen-implineste-zece-ani-transmitem-copiilor-o-legatura-emotionala-cu-radacinile-romanesti/
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„De mare ajutor ne-a fost la început Comunitatea Evanghelică Freiman din München, care ne-

a pus la dispoziţie, gratuit, spaţiul de desfăşurare a activităţii: bisericile Sf. Michael şi 

Hoffnungskirche din München, inclusiv grădina, pian, bucătarie echipată, mai multe săli de 

clasă şi o sală de concert pentru 100 de persoane. 

Susţinere financiară primim constant, începând cu 2010, de la Guvernul României, 

Departamentul Politici pentru Românii de Pretutindeni, iar o cofinanţare anuală primim, din 

2015, de la Sozialreferat München. De asemenea, Consulatul General al României la 

München s-a dovedit un partener pe care ne-am putut baza întotdeauna. Dacă a fost nevoie 

să găsim o formulă de mulţumire pentru comunitatea evanghelică ce ne-a gâzduit ani de zile 

gratuit, să găsim un ONG românesc sub egida căruia şcoala să poată funcţiona fără 

complicaţii administrative sau să legăm noi relaţii şi colaborări, Consulatul a fost alături de noi, 

cu sfaturi, dar şi cu fapte. Pentru evoluţia şcolii este importantă şi colaborarea cu Parohia 

Ortodoxă «Naşterea Domnului». Încă din 2011 căutam posibilitatea de a deschide o filială în 

sudul sau centrul Münchenului, iar în Părintele Alexandru Nan am găsit partenerul potrivit, care 

a creat, în 2015, cadrul necesar susţinerii cursurilor de limbă şi cultură română în Blumenstr. 

36”, adaugă Despina Leonhard. 
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De la „ora de română” la activităţi multiple 

 

 

Dacă în 2007, la înfiinţare, la „ora de română”, cum a fost denumit proiectul iniţial, se lucra 

doar cu copii între doi şi cinci ani, care erau fericiţi cu o şezătoare săptămânală, în care o 

mămică le citea poveşti şi cealaltă îi învăţa cântecele copilăriei în limba română, în prezent 

şcoala oferă activităţi pentru toate vârstele: cursuri de limbă română, pentru copii de până la 

14 ani, cursuri de arte plastice şi educaţie muzicală în limba română, cor în limba română, 

pentru părinţi şi copii, drumeţii, serbări, cursuri de vară. 

Cursurile regulate au loc în München, vinerea, sâmbăta şi duminica, în sălile 

bisericilorHoffnungskirche – Carl-Orff-Bogen 217 şi „Naşterea Domnului“ – Blumenstr. 

36şi presupun o taxă anuală de 25 euro (programul îl găsiţi 

pe scoaladeromana.de saufacebook.com/ScoalaDeRomanaMuenchen/). Cursurile de 

vacanţă au loc în timpul vacanţelor şcolare bavareze, durează trei-cinci zile, minim cinci ore pe 

zi, se adresează copiilor între 8 şi 14 ani şi oferă posibilitatea abordării unor teme complexe. 

De regulă, sunt gratuite, însă eventuale taxe suplimentare acoperă cheltuielile pentru masa de 

prânz şi gustările luate împreună. 

„Deviza şcolii fiind «Prietenie – Tradiție – Cultură», ne-am străduit permanent să oferim 

activităţi şi cursuri care să se potrivească comunităţii existente, intereselor şi vârstei copiilor. 

Multă vreme, aceştia au fost mulţumiţi cu conversaţie, joc şi poveşti citite de către părinţi în 

limba română. La trei ani de la înfiinţare, copiii au dat semne că doresc mai mult, aşa că am 

angajat profesori de limbă română şi de arte plastice în limba română, care au reuşit să-i 

http://www.scoaladeromana.de/
https://www.facebook.com/ScoalaDeRomanaMuenchen/
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entuziasmeze nu numai pe ei, ci şi pe părinţii şi prietenii lor. 

Când mai mulţi copii au devenit şcolari, a trebuit să facem schimbări importante, pentru a evita 

orice conotaţie negativă cu şcoala de română şi românismul în general. 

Astfel, am mutat întâlnirile săptămânale de marţea în ziua de vineri şi am introdus proiecte 

culturale pretenţioase, care să răspundă avidităţii de cunoaştere a elevilor. O altă schimbare a 

fost introducerea cursurilor de vacantă, în primul rând pentru familiile care, din motive 

organizatorice, nu reuşeau să vină la întâlnirile săptămânale. 

Ritmul de evoluţie a copiilor a fost şi ritmul de schimbare a ofertelor şi organizării şcolii. Când 

primii noştri elevi au intrat în anul de examene la şcoala germană, am relaxat programul pentru 

această grupă de vârstă, oferindu-le o oază de prietenie, cu activităţi pe care nu le puteau găsi 

în altă parte”, explică Despina Leonhard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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ÎNTREVEDERE MRP CU REPREZENTANŢII ASOCIAŢIILOR STUDENŢEŞTI ALE ETNICILOR 

ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR 

http://www.timpromanesc.ro/intrevedere-mrp-cu-reprezentantii-asociatiilor-studentesti-ale-etnicilor-romani-din-

afara-granitelor 

La 6 iunie, secretarul de stat Veaceslav Şaramet i-a primit în audienţă pe reprezentanții 

asociațiilor studențești ale etnicilor români din afara granițelor. 

Discuțiile au vizat Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul 

superior din România pentru anul universitar 2017-2018, un document aflat în lucru, elaborat 

de Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

(MRP). 

La întrevedere au participat, alături de secretarul de stat Veaceslav Șaramet, Laviniu Enii, 

directorul Direcției Strategie, Politici Publice și Cooperare, și referenți din cadrul MRP. Aceștia 

au prezentat și explicat elementele de noutate aduse de Metodologia de școlarizare pentru 

perioada 2017-2018. 

În vederea sprijinirii tuturor studenților etnici români, MRP i-a invitat să consulte și să își 

expună propunerile și observațiile cu privire la document. Reprezentanții asociațiilor 

studențești au evidențiat nevoile studenților etnici români veniți la studii în România și au 

abordat subiecte specifice, precum: posibilitatea cumulării bursei de merit și a bursei de studii; 

acordarea fiecărui student a unui loc în cămin; sau elaborarea unui decret de anulare a 

prevederilor art. 19 din actuala metodologie (articolul face referire la condiția acumulării a 60 

de credite transferabile pentru a trece în anul următor și pentru a nu pierde finanțarea din 

partea statului român). 

În context, conducerea MRP și-a exprimat acordul de a prelua prin e-mail observațiile şi 

modificările asociațiilor cu privire la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni, 

urmând ca acestea să fiecentralizate și transmise mai departe, instituțiilor care dețin 

competență în domeniu. De asemenea, a fost subliniată deschiderea ministerului de a adresa 

recomandări în scris conducerii instituțiilor superioare, cu respectarea autonomiei universitare, 

în vederea susținerii accesului cumulat la burse de studii și de merit. 

La întrevedere au fost invitate asociațiile studențești reprezentative ale etnicilor români de 

http://www.timpromanesc.ro/intrevedere-mrp-cu-reprezentantii-asociatiilor-studentesti-ale-etnicilor-romani-din-afara-granitelor
http://www.timpromanesc.ro/intrevedere-mrp-cu-reprezentantii-asociatiilor-studentesti-ale-etnicilor-romani-din-afara-granitelor
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pretutindeni și au răspuns afirmativ Nicolae Cojocari, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de 

Basarabeni din România, reprezentant al Grupului de Iniţiativă a Tinerilor Basarabeni din 

Bacău, Cristian Chilaru , reprezentant al Asociaţiei Studenților şi Elevilor Basarabeni din 

Bucureşti, Adriana Pavalache, reprezentant al Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din 

Bucureşti, Maxim Rapcea, reprezentant al Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Petroşani, 

Liuba Eremia, reprezentant al Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Craiova și Gicu Burduja 

din partea Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Târgu Jiu. 

Inițiativa MRP de a invita la masa dialogului studenții etnici români de pretutindeni cu privire la 

subiecte care îi vizează în mod direct este un prim pas din programul de cooperare și 

colaborare pe care ministerului urmărește să-l deruleze împreună cu asociațiile studențești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANDREEA PĂSTÂRNAC, MINISTRU PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, ÎN VIZITĂ ÎN 

SPANIA 

http://www.inforoes.com/andreea-pastarnac-vizita-spania/ 

Andreea Păstârnac, ministru pentru Românii de Pretutindeni, se va afla în perioada 1 iunie- 3 

iunie în Spania. Ea va avea o serie de întâlniri atât cu oficialități de la Madrid cât și cu 

reprezentanți ai comunității române din Spania. 

Ministrul Andreea Păstârnac va participa, joi, 1iunie,  la inaugurarea expoziției de artă grafică 

semnată de Ary Murnu, „Ion Creangă și personajele sale”. Eveniment ce va avea loc la 

Ambasada României de la Madrid. 

Vineri, 2 iunie, de la Muzeul Lazaro Galdiano, Andreea Păstârnac va asista la „Gala – 10 ani 

de Curs de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în Spania”. 

Vizita ministrului se va încheia cu o întâlnire cu presa de limbă română din Spania și 

reprezentanții comunității, sâmbătă, 3 iunie de la ora 09.30 la sediul Ambasadei României de 

la Madrid. 

Pentru a participa la aceste evenimente, este nevoie de invitație. 

 

 

 

 

 

Sursă: inforoes.com 

http://www.inforoes.com/andreea-pastarnac-vizita-spania/
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KLAUS IOHANNIS S-A ÎNTÂLNIT CU ROMÂNII DIN SUA 

http://www.timpromanesc.ro/klaus-iohannis-s-a-intalnit-cu-romanii-din-sua 

 

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 7 iunie a.c., la Washington, D.C., o 

alocuțiune cu ocazia întâlnirii cu membrii comunității româneşti din SUA. 

“Sunt foarte bucuros că am revenit aici, în Washington. Sunt foarte bucuros că a fost posibilă 

organizarea acestei întâlniri cu comunitatea românească de aici. Cred că deja ne cunoaștem 

destul de bine, în comparație cu alții ne vedem chiar destul de des, și, de fiecare dată când am 

fost în Statele Unite ale Americii, fie că am fost aici, în Washington, D.C, sau la New York, am 

ținut neapărat să mă întâlnesc cu reprezentanții comunității române. Eu consider că aceste 

contacte sunt foarte importante și țin mult la ele. Pentru ca dumneavoastră să puteți menține 

legătura cu țara este cu siguranță necesar ca și noi, liderii politici, să vă acordăm atenție. 

După cum probabil știți, mă aflu, printre altele, la Washington, pentru că luni, 5 iunie, am primit 

un premiu prestigios de la American Jewish Committee, premiul Light Unto the Nations. O 

manifestare foarte frumoasă, m-am simțit foarte onorat și am ținut neapărat acolo să dedic 

acest premiu pe care l-am primit României și românilor. 

De asemenea, cum probabil s-a auzit deja, peste două zile voi avea o întâlnire foarte 

importantă cu preşedintele Trump, o întâlnire care, cu siguranță, va marca un moment extrem 

de important în evoluţia relațiilor dintre țările noastre. Dar cu siguranță, voi avea ocazia să 

vorbesc și despre cum putem să facem Parteneriatul nostru mai profund, mai viu, mai util 

pentru ambele țări. Acest Parteneriat Strategic despre care vorbesc împlinește, în acest an, 20 

de ani de existență, iată deci, că vizita mea vine într-un moment, aș zice eu, destul de potrivit. 

Am spus că premiul pe care l-am primit de la American Jewish Committee l-am dedicat 

României și românilor, și sunt foarte bucuros că pot să dedic, în această seară, nemijlocit 

această distincție și dumneavoastră, românilor de aici, din Washington și din zonă, pentru 

faptul că ne faceţi cinste şi onoare zi de zi, prin felul în care lucrați, vă comportați, vă integrați 

în societatea de aici. Aţi reuşit, dumneavoastră care trăiți în Statele Unite, să răzbiţi într-o 

societate extrem de competitivă, care – aşa cum îmi doresc şi eu pentru România – a 

dezvoltat o cultură a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și, foarte 

http://www.timpromanesc.ro/klaus-iohannis-s-a-intalnit-cu-romanii-din-sua
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important, integritate. 

Sunteţi membri apreciaţi ai comunităţilor dumneavoastră, sunteţi bine integraţi, aveţi o 

contribuție considerabilă la economia americană, şi prin tot ceea ce faceţi întăriţi, la nivel 

personal, zi de zi, legăturile dintre România şi Statele Unite ale Americii şi vă implicați, indirect 

sau direct, pentru Parteneriatul nostru. 

Anul viitor – 2018 – reprezintă un moment special pentru România, marcarea centenarului 

Marii Uniri. Împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire este un bun prilej pentru a recunoaşte că 

astăzi, mai mult decât oricând, noi românii, de acasă sau de aici, avem nevoie de o viziune 

integratoare, pe termen lung, și nu pe termen scurt, și nu pentru interese politice de moment. 

Această viziune este cea a unei Românii europene, moderne şi prospere, care susţine 

puternic legăturile transatlantice. 

Dumneavoastră, românii din diaspora, elitele noastre, puteţi fi un catalizator pentru dezvoltarea 

României. În acelaşi timp, este firesc ca şi România să vă apere și să vă promoveze drepturile 

și interesele.” 

Am spus-o de mai multe ori, dar o repet de fiecare dată când am ocazia: cea mai bună 

manieră în care statul le poate recunoaşte contribuţia românilor din afară este simplu să se 

pună, în slujba lor. Anul trecut s-au făcut unele progrese în ceea ce privește oferirea de servicii 

consulare online, simplificarea recunoaşterii diplomelor, susţinerea întoarcerii în ţară prin 

antreprenoriat, dar, de ce să nu recunoaștem, mai sunt multe de făcut! 

Vorbind despre antreprenoriat, încurajez implicarea dumneavoastră în diverse proiecte din 

ţară, în domenii precum cel financiar, economic, IT sau, de ce nu, inginerie. Diaspora poate 

acționa ca un veritabil partener pentru dezvoltarea ţării. 

În acelaşi timp, însă, România trebuie să ofere condițiile necesare pentru ca membrii 

comunității româno – americane să aibă curajul de a investi acasă. 

Nu în ultimul rând, vă încurajez să facem toate eforturile necesare pentru păstrarea limbii 

române, principalul simbol al identității noastre – dar care, cel puțin în Diaspora, se poate 

pierde prea uşor. Prin urmare, este nevoie de identificarea celor mai eficiente metode de 

învățare a limbii române de către copiii născuți în străinătate din părinți români. Şi mă bucur să 

constat că în Statele Unite funcţionează peste 100 de şcoli de duminică dedicate inclusiv 
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învăţării limbii române. 

Vă mulţumesc pentru atenţie şi, pentru că suntem încă aproape de Ziua Românilor de 

Pretutindeni, care s-a celebrat exact acum 10 zile, vă urez „La Mulţi Ani!” şi multă sănătate şi 

succes! Încă o dată, sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Mulțumesc!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SUCCES AL SENATORULUI VIOREL BADEA LA APCE 

http://www.timpromanesc.ro/succes-al-senatorului-viorel-badea-la-apce 

 

Marți, 30 mai 2017, Comisia Permanentă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a 

adoptat, cu ocazia reuniunii sale de la Praga, rezoluția privind Dreptul la muncă al lucrătorilor 

casnici, în special al femeilor, în Europa. Documentul Adunării a fost adoptat în baza raportului 

elaborat de senatorul Viorel Badea, membru al Delegației române la APCE. 

În expunerea sa, senatorul Badea a arătat că munca domestică trebuie privită ca parte 

integrantă a pieței muncii, ca muncă reală, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din 

acest statut. În context, a relevat necesitatea semnării și ratificării de către statele membre ale 

Consiliului Europei a Convenției nr. 189 privind lucrătorii casnici și a Recomandării nr. 201 pe 

același subiect, instrumente juridice internaționale care au fost adoptate în 2011 de 

Organizația Internațională a Muncii (OIM). 

Potrivit parlamentarului român, o îmbunătățire a statutului lucrătorului casnic poate fi obținută 

și prin extinderea, inclusiv pentru munca domestică, a sferei de aplicare a Cartei Sociale 

Europene revizuite a Consiliului Europei în ceea ce privește respectarea timpului normal de 

lucru, a perioadelor de odihnă zilnică și săptămânală, a concediului de odihnă anual, a 

protecției în materie de securitate socială, a sănătății și a siguranței ocupaționale, precum și a 

condițiilor de muncă și de trai decente.În continuarea prezentării sale pe marginea raportului, 

senatorul Badea a arătat că ponderea muncii domestice în cadrul forței de muncă din Europa 

este una semnificativă, cu efecte pozitive demonstrate asupra economiilor naționale din statele 

gazdă. A precizat totodată că nevoia din ce în ce mai mare de servicii domestice în Europa, în 

special în vestul continentului, se resimte cu precădere pe fondul îmbătrânirii populației, a 

ocupării active a ambilor soți pe piața muncii, precum și a creșterii costului vieții în statele de 

origine care au determinat anumite  persoane să-și caute locuri de muncă în străinătate, 

îndeosebi ca lucrători casnici.Potrivit raportorului român, cei mai mulți lucrători casnici la nivel 

european sunt femei, acestea aflându-se uneori în situații care favorizează exploatarea și 

abuzurile de orice fel. În context, a făcut apel la intensificarea eforturilor de combatere a 

discriminării, a excluziunii sociale și a relelor tratamente la adresa acestora pentru a preveni 

http://www.timpromanesc.ro/succes-al-senatorului-viorel-badea-la-apce
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sclavia modernă și munca forțată, fenomene care din păcate au luat o amploare nemaiîntâlnită 

în anumite zone din Europa, un exemplu elocvent în acest sens fiind situația muncitorilor 

agricoli din Sicilia. 

 

 

 

Rezoluția APCE subliniază că prestarea activității lucrătorilor casnici în spațiul privat al 

gospodăriilor are de regulă un caracter informal care determină o vulnerabilizare accentuată a 

statutului acestor persoane. În scopul asigurării unui statut decent pentru lucrătorii casnici, 

rezoluția APCE îndeamnă statele membre ale Consiliului Europei să ia măsuri în sprijinul 

formalizării muncii domestice. Acest obiectiv poate fi atins atât prin conștientizarea în rândul 

lucrătorilor casnici a avantajelor încheierii unui contract individual de muncă, cât și prin 

stimulentele pe care statul, prin pârghiile pe care le are la dispoziție, inclusiv fiscale, le poate 

oferi angajatorilor în vederea formalizării activității desfășurate de lucrătorii casnici.Documentul 

APCE mai precizează că o protecție și mai eficientă a drepturilor și intereselor lucrătorilor 

casnici poate fi realizată și prin facilitarea accesului la mecanisme de soluționare a plângerilor 

adaptate la nevoile acestei categorii de angajați, prin crearea de echipe multilingvistice de 

inspecția muncii cu competențe în domeniul muncii domestice, al colectării de informații și al 

tehnicilor de investigație, prin extinderea protecției maternității și a nevoii de a asigura 
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echilibrul între viața profesională și cea de familie inclusiv în cazul lucrătorilor casnici.În final, 

raportorul român a solicitat sprijinul membrilor Adunării ca, prin instrumentele de care dispun, 

îndeosebi legislative, să contribuie la câștigarea unui statut demn pentru lucrătorii casnici în 

Europa, prin diseminarea bunelor practici existente în materie în anumite state membre ale 

Consiliului Europei în alte state membre care încă întâmpină serioase dificultăți în a 

recunoaște drepturile care se cuvin acestei importante categorii de salariați. 
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GUVERNUL A APROBAT STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

2017-2020 

http://www.timpromanesc.ro/guvernul-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-romanii-de-pretutindeni-2017-2020 

 

Guvernul a aprobat Strategia națională pentru românii de pretutindeni 2017 – 2020, document 

care răspunde noului context al mobilității cetățenilor români, îndeosebi în spațiul comunitar și 

vine cu o abordare interinstituțională. Prioritățile strategiei sunt Limba română – Educație și 

Comunicare, extinderea, profesionalizarea și eficientizarea mass-media în limba română, 

promovarea valorilor culturale și spirituale românești, consolidarea organizațiilor reprezentative 

ale românilor de pretutindeni și creșterea coeziunii mediului asociativ. 

Strategia îşi propune şi obiective noi, referitoare la susţinerea proceselor de integrare şi 

apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, la consolidarea şi eficientizarea instituţională în 

domeniu, propunând direcţii de acţiune şi măsuri previzionate pentru perioada 2017 – 2020 în 

sprijinul românilor de pretutindeni şi adaptate la nevoile curente ale comunităţilor istorice şi ale 

diasporei de mobilitate, în vederea păstrării, afirmării şi promovării identităţii româneşti. Sunt 

propuse măsuri concrete privind apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor. 

Susținerea procesului de integrare a românilor în țările unde trăiesc, studiază sau muncesc, 

creşterea capacităţii de valorificare a potenţialului strategic al comunităţilor româneşti, ca punte 

de legătură cu statele de cetăţenie/rezidenţă și sprijinirea procesului de reîntoarcere și 

reinserție a celor care doresc să revină în România. Sunt stabilite responsabilitățile tuturor 

ministerelor și autorităților implicate în implementarea Strategiei. 

Pe lângă obiectivele concrete în sprijinul românilor de pretutindeni, strategia îşi propune şi 

avansarea unor proiecte de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniu, în scopul 

adaptării lui la realităţile curente şi nevoile actuale ale comunităţilor româneşti din afara 

graniţelor. Elaborarea strategiei a fost coordonată în cadrul Grupului Interministerial pentru 

Românii de Pretutindeni, organism creat în vederea coordonării colaborării dintre MRP şi 

celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţi publice, având 

ca temă principală coordonarea interinstituţională în domeniul românilor de pretutindeni. 

În ședința din 25 mai, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

http://www.timpromanesc.ro/guvernul-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-romanii-de-pretutindeni-2017-2020
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Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate. 

Principalele elemente de noutate: Clarificarea cerințelor minime de inițiere a procedurilor: 

5.000 de români înregistrați, o treime din 5.000 solicită înființarea unui centru comunitar. 

Criterii de evaluare a solicitării: distanţa mare faţă de misiuni diplomatice, oficii consulare ori 

institute culturale românești, care îngreunează accesul la o prezenţă instituţională 

românească; numărul de cetăţeni români din regiunea în care ar urma să funcționeze centrul 

comunitar românesc; adaptarea, în corelare cu normele și standardele internaționale privind 

deschiderea unor centre culturale sau comunitare pe teritoriul unui alt stat prin negocierea 

unor acorduri bilaterale în acest sens, cu sprijinul MAE, precum şi prezentarea formularului 

care permite opțiunea membrilor comunității pentru deschiderea unui centru comunitar. 

După înființarea centrului comunitar românesc, calitatea de membru al acestuia se 

dobândeşte ca urmare a solicitării adresate conducerii centrului, cu condiţia înregistrării 

prealabile la misiunile diplomatice sau, după caz, la oficiile consulare ale României din statul 

respectiv. 

Centrele comunitare românești din străinătate îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu 

misiunile diplomatice și, după caz, cu oficiile consulare din ţările respective. 

 

 

 

Centrele comunitare româneşti au drept scop: asigurarea coeziunii comunităţilor de români din 
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afara graniţelor ţării, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi 

artistic în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a 

identităţii lingvistice. Centrele comunitare românești pot avea rol de facilitare a cooperării 

sectoriale dintre România și statele de reședință, cu participarea membrilor comunității 

românești din statele respective. 

Centrele comunitare româneşti beneficiază de sprijin financiar sau material pentru 

desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi programelor care subscriu scopului de înființare, 

achiziţionarea și distribuirea de manuale, cărţi de specialitate, cărţi de lectură sau alte publicaţii 

în limba română, desfăşurarea unor cursuri educaţionale în limba română, organizarea unor 

evenimente care au ca scop celebrarea principalelor evenimente naţionale sau religioase, 

organizarea unor ateliere cu caracter artistic, religios sau sportive, organizarea unor 

evenimente de informare privind drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor români în statul-

gazdă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LEGISLAŢIA PRIVIND SPRIJINIREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI VA FI ADAPTATĂ 

COMUNITĂŢILOR NOI 

http://www.timpromanesc.ro/legislatia-privind-sprijinirea-romanilor-de-pretutindeni-va-fi-adaptata-comunitatilor-noi 

 

Legislația privind sprijinirea românilor de pretutindeni va fi modernizată și adaptată 

comunităților noi și contextului european marcat de mobilitatea și libera circulație la nivelul UE. 

Guvernul a modificat în acest sens Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni. 

Se completează definiția termenului ”români de pretutindeni”, prin introducerea obligației de 

asumare a identității etnice și culturale române și față de autoritățile statelor de reședință și, 

respectiv, prin includerea persoanelor de alte naţionalităţi care au emigrat din România, dar își 

asumă, prin autoidentificare, apartenența la spaţiul cultural şi identitar românesc. De 

asemenea, este introdusă prevederea privind colaborarea cu organizațiile și asociațiile 

românilor de pretutindeni, în vederea promovării imaginii României și a românilor în rândul 

opiniei publice în statele de reședință, cadrul normativ fiind adaptat la atribuțiile MRP de a 

facilita reinserția socială și pe piața muncii a românilor care doresc să se reîntoarcă în țară, 

conform viziunii din programul de guvernare. 

Este prevăzută posibilitatea ca MRP să propună priorități tematice și geografice în 

documentele de politici publice supuse adoptării în Guvern și a fost reglementat domeniul de 

activitate al MRP, instituția având posibilitatea de a dezvolta politici publice pentru promovarea 

integrării cetăţenilor români în statele de reşedinţă, susţinerea organizaţiilor românilor de 

pretutindeni care contribuie la transferul de know-how şi care promovează cooperarea 

economică, schimburile comerciale, investiţiile sau turismul în România, promovarea bunelor 

practici pentru relaţionarea autorităţilor locale din România cu comunităţile proprii din diaspora 

sau pentru cooperarea transfrontalieră cu regiuni sau localităţi cu minorităţi româneşti, 

elaborarea de pachete de informaţii şi realizarea de campanii de diseminare pentru tematici de 

interes în rândul diasporei, precum oportunităţile de accesare a finanţării nerambursabile din 

fonduri europene, naţionale sau facilităţi fiscale pentru demararea de afaceri, investiţii, inclusiv 

în agricultură, formare profesională, educaţie în România, facilitarea implicării profesioniştilor 

http://www.timpromanesc.ro/legislatia-privind-sprijinirea-romanilor-de-pretutindeni-va-fi-adaptata-comunitatilor-noi
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din diaspora în administraţia centrală sau locală şi valorificării în ţară a experienţei 

profesioniştilor români din diaspora în domenii diverse, precum cercetare, investiţii, comerţ, 

educaţie, agricultură, sănătate, turism, IT, energie, infrastructură, oferirea de asistenţă şi 

consiliere pentru facilitarea integrării socio-profesionale în societatea românească a 

conaţionalilor care doresc să se întoarcă în România și realizarea de studii privind diaspora. 

 

Congresul românilor de pretutindeni 

Din trei în trei ani, Congresul Românilor de Pretutindeni alege prin vot, din rândul delegaţilor, 

Consiliul Românilor de Pretutindeni. Organizarea şi funcţionarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni, respectiv a Consiliului Românilor de Pretutindeni se va realiza cu respectarea 

prevederilor statutelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare în vigoare. 

Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabileşte de 

către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Consiliul Românilor de Pretutindeni oferă trimestrial 

informaţii, analize şi propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum şi celorlalte instituţii 

guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de iniţiative legislative 

referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea şi aplicarea programelor destinate 

comunităţilor româneşti. 

Cele două proiecte de lege vor fi transmise spre dezbatere și adoptare Parlamentului. 
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