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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI ISTORICE 

1. ”Caravana cu poveşti” ajunge din nou în Transcarpatia 

2. Tineri români, prezenţi la Festivalul studenţilor francofoni de la Zagreb 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. “Redăm încrederea investitorilor români şi italieni în economia românească” 

4. Continuă seria întâlnirilor Repatriot pentru atragerea, acasă, a întreprinzătorilor români din 

Norvegia 

5. Ziua Naţională a portului românesc şi Ziua mamei, marcate în Grecia 

6. Festivalul de film românesc din Washington, deschis cu o premieră naţională în SUA, la National 

Gallery of Art 

7. Dialog româno-portughez pentru cooperarea culturală 

8. „Cum să obţii un loc de muncă în Spania” 

 

III. ACTUALITATE  

9. Danemarca – prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere până la 12 noiembrie 2017 

10. Grecia: Grevă până vineri noaptea 

11. Consulat itinerant în Gran Canaria – Înscrieri până pe 29 mai 

12. Verificaţi valabilitatea documentelor de identitate! Sunt obligatorii în Suedia! 

13. Statistica i-a numărat pe românii din străinătate: «Sunt două milioane». Datele ONU spun 

altceva 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  
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”CARAVANA CU POVEŞTI” AJUNGE DIN NOU ÎN TRANSCARPATIA 

http://www.timpromanesc.ro/caravana-cu-povesti-ajunge-din-nou-in-transcarpatia 

A doua ediţie a ”Caravanei cu poveşti” destinată tinerilor etnici români de şcoală gimnazială şi 

liceu ajunge în Transcarpatia, în perioada 15 mai – 21 mai.Astfel, astăzi, ”Caravana cu 

poveşti” duce la Școala gimnazială din Apșa de Jos punerea în scenă a piesei de teatru pentru 

copii „Soacra cu trei nurori”, o piesă bazată pe folclorul românesc autentic și realizată în 

exclusivitate pentru proiectul ICR de către directorul Teatrului Ararat din Baia Mare, 

scenaristul, regizorul și actorul Claudiu Pintican, alături de care interpretează actorii Ruxandra-

Georgeta Cătricicău, Aurora Prodan, Sanda-Mirela Savolszky-Florea și Camelia Strat. 

Reprezentația se va relua și în școlile din alte trei localități în care Institutul Cultural Român nu 

a mai fost prezent în trecut, dar în care se înregistrează o importantă comunitate românească: 

Strâmtura (16 mai), Cărbunești (17 mai) și Topcino (18 mai). 

Caravana cu povești își va face simțită prezența şi vineri, 19 mai 2017, și în orașul Slatina, 

atunci când un eveniment deosebit va fi prezentat publicului pe scena liceului românesc local: 

un spectacol inedit, pe versuri de Mihai Eminescu, intitulat „Pe mine mie … redă-mă”, realizat 

de același Claudiu Pintican, în care este prezentă și actrița Anamaria-Raluca Florian. 

 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/caravana-cu-povesti-ajunge-din-nou-in-transcarpatia
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Seria de evenimente dedicate comunității românești din Maramureșul istoric se va încheia 

duminică, 21 mai 2017, cu un concert original în care se va realiza o fusiune între folclorul 

românesc tradițional și muzica funk, susținut de basarabenii Alex Calancea Band & GUZ la 

Slatina în sala de festivități a Complexului Diana și dedicat întregii comunități românești din 

Transcarpatia. 

Totodată, intrarea este gratuită pentru toate evenimentele desfășurate în cadrul proiectului 

„Caravana cu povești în Maramureșul istoric”. 

Proiectul este inițiat și finanțat de ICR prin Direcția Românii din Afara Granițelor și organizat în 

parteneriat cu Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: timpromanesc.ro 
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TINERI ROMÂNI, PREZENŢI LA FESTIVALUL STUDENŢILOR FRANCOFONI DE LA ZAGREB 

http://www.timpromanesc.ro/tineri-romani-prezenti-la-festivalul-studentilor-francofoni-de-la-zagreb 

 

Studenți români francofoni, alături de studenți din alte 19 țări din Europa centrală și orientală 

(Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Rusia, Georgia, 

Kazahstan, Letonia, Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina,  

Ungaria, Turcia), participă la Festivalul Studenţilor francofoni din Europa Centrală şi Orientală, 

care se desfăşoară la Zagreb. Tema ediției din acest an, a șasea,  este francofonia creativă, 

cu scopul promovării multilingvismului și facilitarea utilizării limbii franceze într-un context 

multicultural. 

Printre activitățile științifice propuse studenților se numără conferința ”Migrația oamenilor de 

știintă și a artiștilor” susținută de prof. Pavao Mašić și prof. Davor Pavuna. Activitățile artistice 

se derulează în șase ateliere: coregrafie, cântec, improvizație teatrală, genomică și medicină 

veterinară, jurnalism și fotografie. Atelierele vor fi urmate de concursul ”Întrebări pentru un 

francofon” și de seri tradiționale tematice care permit participanților să prezinte propriile țări, cu 

specificul, datinile și obiceiurile lor. 

Festivalul se va încheia pe 19 mai, la Teatrul de Marionete din Zagreb, cu o seară de gală în 

cadrul căreia participanții vor prezenta juriului și publicului larg rezultatele muncii lor în ateliere, 

iar cei mai buni dintre ei vor fi premiați. 

Evenimentul este organizat de Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și 

Orientală, în colaborare cu Organizatia Internationala a Francofoniei, a École Suisse 

internationale, Ambasada Franței în Croația, Ambasada Elveției în Croația, Ambasada 

Canadei în Croația, Erasmus+, Radio România Internațional. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/tineri-romani-prezenti-la-festivalul-studentilor-francofoni-de-la-zagreb
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“REDĂM ÎNCREDEREA INVESTITORILOR ROMÂNI ŞI ITALIENI ÎN ECONOMIA 

ROMÂNEASCĂ” 

http://www.timpromanesc.ro/redam-increderea-investitorilor-romani-si-italieni-in-economia-romaneasca-2 

 

MRP: Nu vom mai accepta ca românii din diaspora să fie batjocoriți de instituții sau angajatori 

 

Camera de Comerț și Industrie România – Italia a organizat vinerea trecută, la sediul Camerei 

de Comert din Verona, a XVIII-a ediție a Forumului Economic ”Redăm încrederea investitorilor 

români și italieni în economia românească”. 

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Guvernul României, Alianța Românilor din Italia 

și Camera de Comerț și Industrie a României. 

În deschiderea forumului, președintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a trecut în revistă 

rezultatele activității CCIRO Italia: “28 de forumuri economice organizate de CCIRO Italia în 

perioada 2013 -2017, evenimente organizate cu resurse proprii, având ca principal obiectiv 

promovarea României, promovarea intereselor economice și oportunitățile investiționale 

disponibile pe piața investițiilor din România. Investitorii italieni și români din diaspora nu au 

nici un motiv să caute oportunitați sau facilități în alte țări precum Orientul Mijlociu, China, 

Africa întrucât acestea din urma nu pot oferi garanțiile sau facilitățile fiscale pe care România 

le oferă. Obiectivile CCIRO Italia, eforturile și activitatea noastră se regăsesc în totalitate în 

actualul program de guvernare de la București, motiv pentru care vom face tot posibilul să 

intensificăm relațiile cu Guvernul Românie. Bineînțeles, pe relația cu Italia respectiv 

comunitatea românilor de aici, vom oferi Guvernului României, întreg sprijinul pentru 

dezvoltarea unor programe de interes general pentru România”. 

Președintele Andrea Miglioranzi a prezentat o parte a know-how-ul deținut de Amia Verona și a 

salutat delegația română în numele primarului orașului Verona, Flavio Tosi. În același timp, 

Miglioranzi a reînnoit disponibilitatea de a transfera în România experiența și competențele 

instituției pe care o conduce. 

Discursul secretarului de Stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert și 

Antreprenoriat, Ilan Laufer, prezentat programul guvernamental în interesul economiei 

http://www.timpromanesc.ro/redam-increderea-investitorilor-romani-si-italieni-in-economia-romaneasca-2
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românești și al românilor de pretutindeni – Start-up National, precum și programul și activitatea 

agenției InvestRomânia, cu accent pe facilitățile și ajutoarele de stat pe care le pot primi 

investitorii străini. 

Tudor Vesa, secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a confirmat 

interesul și disponibilitatea Guvernului României în intensificarea relațiilor bilaterale între 

România – Italia. 

Simona Marascu, consilier economic în cadrul Consulatului General al României de la Milano, 

a prezidat împreună cu organizatorii lucrările forumului economic de la Verona și a prezentat 

activitatea biroului pe care îl conduce. 

Tot în cadrul forumului, într-o discuție între președintele Terteleac și consulul României la 

Trento, Maurizio Passerotti, s-au făcut mai multe schimburi de opinie, luându-se hotărârea ca 

până la sfârșitul acestui an să se organizeze un forum economic în regiunea Trento. 

Mircea Drăghici, chestorul Camerei Deputatilor, prezent la lucrările forumului, a discutat cu 

participanții – români și italieni –  având în special o discuție aplicată cu Marius 

Dogaru, președintele Alianței Românilor, despre participarea și implicarea civică a românilor 

din Verona. “Dacă vom identifica români cu potențial printre candidații la alegerile locale din 

Verona, vom încerca să contribuim inclusiv cu sprijin politic, atât direct, cât și prin partenerii 

noștri italieni care fac parte din aceeași familie politică” a declarat Mircea Draghici. 

Ovidiu Iane, secretar de Stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a prezentat în limba 

italiană activitatea și prioritățile nou-înființatului Minister al Românilor de Pretutindeni: 

”Personal și în numele romaâilor de pretutindeni, vă asigur că nu vom mai accepta ca românii 

din diaspora să fie batjocoriți de instituții sau angajatori. Este un angajament asumat, vom fi 

oriunde românii din diaspora vor avea nevoie de sprijinul nostru. Vom denunța ilegalitățile și 

vom încuraja românii victime ale unor abuzuri, să denunțe. Nu mai putem permite ca într-o 

Europă unită să existe cetățeni de categoria B. Ministerul Românilor de Pretutindeni, eu 

personal, vom lupta cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja 

românii din diaspora”. 

Adrian Marinoiu, secretar de Stat în cadrul SGG, a discutat cu reprezentanți ai mediului de 

afaceri și reprezentanți asociațiilor românești cu privire la posibilitățile ca persoanele juridice 
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din diaspora românească să poată dialoga cu Guvernul României: ”Românii din diaspora pot 

veni către guvern cu propuneri de proiecte, acte normative și prin intermediul Secretariatului 

General al Guvernului”, a afirmat  Marinoiu. 

Delegația Guvernului României prezentă la Verona în zilele 12-13 mai, a vizitat mai multe 

activități economice ai căror proprietari sunt români și italieni și a vizitat Biserica Ortodoxă 

Română “Sf Ilie Tesviteanul” din Verona. 

Dumincă, 14 mai, delegația a fost primită de consulul general de la Milano, Adrian Georgescu. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONTINUĂ SERIA ÎNTÂLNIRILOR REPATRIOT PENTRU ATRAGEREA, ACASĂ, A 

ÎNTREPRINZĂTORILOR ROMÂNI DIN NORVEGIA 

http://www.timpromanesc.ro/continua-seria-intalnirilor-repatriot-pentru-atragerea-acasa-aintreprinzatorilor-

romani-din-norvegia 

 

RePatriot, proiectul care îsi propune încurajarea repatrierii prin antreprenoriat a românilor din 

Diaspora pentru dezvoltarea economiei românești, crearea  de noi locuri de muncă și crearea 

unor rețele de afaceri transnaționale, continuă seria de întâlniri lansate în urmă cu doi ani în 

Italia, Spania, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Franţa, USA, cu întâlnirile dintre 

întreprinzătorii români din Norvegia, aparţinând comunităților din Oslo și Bergen. 

Astfel prin conferințele din Oslo și Bergen, care vor avea loc în 19 și 20 mai, vor fi promovate 

oportunităţile de a face business în ţară, vor fi discutate deschis problemele existente și vor fi 

prezentate exemple de succes ale antreprenorilor din România și au reușit să construiască 

business-uri sănătoase și corecte, se arată într-un comunicat de presă. 

„Mergem în Norvegia pentru a discuta deschis cu compatrioţii noştri de acolo, pentru ai aduce 

mai aproape, pentru a transmite un mesaj de unitate, pentru a arăta oportunităţi şi a face 

propuneri concrete. Românii de pretutindeni în mare majoritate îşi iubesc Ţara, vor să pună 

umărul, dar să vadă principii sănătoase, cinste, onoare şi profesionalism în administrarea 

patriei mamă, fără birocraţie şi corupţie.  Avem mare nevoie de ei! ”, afirmă Marius Bostan, 

iniţiatorul RePatriot. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/continua-seria-intalnirilor-repatriot-pentru-atragerea-acasa-aintreprinzatorilor-romani-din-norvegia
http://www.timpromanesc.ro/continua-seria-intalnirilor-repatriot-pentru-atragerea-acasa-aintreprinzatorilor-romani-din-norvegia


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

9 

ZIUA NAŢIONALĂ A PORTULUI ROMÂNESC ŞI ZIUA MAMEI, MARCATE ÎN GRECIA 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-portului-romanesc-si-ziua-mamei-marcate-in-grecia 

 

Cu ocazia Zilei Naționale a Portului Românesc și Zilei Mamei, duminică, 14 Mai 2017, 

elevii Ansamblului Folcloric al Școlii de Limba Română, Cultură și Civilizație din 

cadrul Asociației Interculturale Româno -Elenă DACIA, au reprezentat România la evenimentul 

“DE ZIUA MAMEI”, organizat de către Asociația Ucraineană TREBITA din Peristeri. 

În cadrul spectacolului, alături de celelalte țări participante și-au dat concursul:  Loliceru 

Daiana care a interpretat la chitară piesele Ruggiero Chiesa To Valer şi Julio Sagreras, 

Lesson 84 şi Karanasis Ilektra cu interpretarea melodiei Stai lângă mine, mamă! 

S-a participat cu dansurile: Joacă Hora,  Lucru mare-i omenia, sub interpretarea Ilektrei 

Karanasis. Au dansat:  Palaghia Melani,  Palaghia Nicole, Rusu Gabriela, Motan Gabriela , 

Gorjan Teodora, Lupan  Alexandra, Hara Irini Vrouvaki, Ciucasu Daniela, Chiuariu Hara, Dima 

Andrei, Rusu Victor, Mutu Adrian, Popescu Sevastianos. 

Organizatorii  mulţumesc asociațiilor participante, elevilor, parintilor si profesorilor Daniela 

Popescu, Laura Mihaela Dumitru, Emma Stathopoulou de la Școala de Limba Română, 

Cultură și Civilizație DACIA. 

Asociaţia Interculturală Româno Elenă”DACIA” este o asociaţie culturală și educațională care 

se ocupă cu promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor românești. De asemenea, asociaţia îşi 

propune să dezvolte şi să întărească relațiile de prietenie între românii care trăiesc în Grecia, 

fie de origine greacă sau de altă naţionalitate. – corespondență de la Daniela Popescu, Grecia 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-portului-romanesc-si-ziua-mamei-marcate-in-grecia
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FESTIVALUL DE FILM ROMÂNESC DIN WASHINGTON, DESCHIS CU O PREMIERĂ 

NAŢIONALĂ ÎN SUA, LA NATIONAL GALLERY OF ART 

http://www.timpromanesc.ro/festivalul-de-film-romanesc-din-washington-deschis-cu-o-premiera-nationala-in-sua-

la-national-gallery-of-art 

 

Festivalul de Film Românesc – “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, a fost 

deschis în prezența regizorului Corneliu Porumboiu, actriței Andreea Vasile, ministrului 

Culturii, Ionuț Vulpescu, și ambasadorului George Maior. Festivalul a debutat cu proiecția, în 

premieră națională în SUA, a filmului “Fixeur”, în regia lui Adrian Sitaru, la National Gallery of 

Art din Washington, D.C. La eveniment au participat peste 300 de persoane. După proiecție, 

regizorul Corneliu Porumboiu și actrița Andreea Vasile au participat la o sesiune de întrebări și 

răspunsuri cu public, moderată de Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film a 

National Gallery of Art. 

“Creația cinematografică românească contribuie cu succes la promovarea României și 

deschide o poartă publicului american către țara noastră. Prin prezentarea peliculelor ce fac 

parte din Noul Val al cinematografiei românești, arătăm o excepțională dezvoltare a filmului 

românesc ce poate fi considerată un adevărat brand de țară.”, a declarat ambasadorul 

României la Washington, George Maior, în deschiderea festivalului. 

La rândul său, Margaret Parsons, directoarea Departamentului de Film a National Gallery of 

Art, a remarcat realismul filmelor românești și imaginația de care dau dovadă regizorii români 

în alegerea subiectelor pe carele tratează. 

Festivalului de Film Românesc intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, 

care se desfășoară în perioada 13 mai – 14 iunie 2017, prezintă 15 filme, deținătoare a 121 de 

premii internaționale. Organizat de Ambasada României în SUA, în parteneriat cu 

prestigioasele instituții culturale americane National Gallery of Art și American Film Institute și 

cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York, festivalul de film românesc este primul 

de acest gen din capitala americană, după mulți ani. 

Invitați speciali ai festivalului sunt regizorul Corneliu Porumboiu (filmele Comoara, Polițist, 

adjectiv și Când se lasă seara peste București sau Metabolism), actorii Gheorghe Visu (filmul 

http://www.timpromanesc.ro/festivalul-de-film-romanesc-din-washington-deschis-cu-o-premiera-nationala-in-sua-la-national-gallery-of-art
http://www.timpromanesc.ro/festivalul-de-film-romanesc-din-washington-deschis-cu-o-premiera-nationala-in-sua-la-national-gallery-of-art
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Câini) și Toma Cuzin (filmele Aferim! și Comoara) și actrița Andreea Vasile (filmul Fixeur). 

Printre filmele ce pot fi văzute în cadrul festivalului se numără Sieranevada (r. Cristi Puiu), 

Fixeur și Ilegitim (r. Adrian Sitaru), Poziția copilului (r. Călin Peter Netzer), Aferim!, (r. Radu 

Jude), Comoara (r. Corneliu Porumboiu), Câini (r. Bogdan Mirică), 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile 

și După dealuri (r. Cristian Mungiu), Polițist, adjectiv (r. Corneliu Porumboiu). Filmele vor fi 

prezentate la National Gallery of Art și AFI Silver Theatre and Cultural Center. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: timpromanesc.ro 
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DIALOG ROMÂNO-PORTUGHEZ PENTRU COOPERAREA CULTURALĂ 

http://www.timpromanesc.ro/dialog-romano-portughez-pentru-cooperarea-culturala 

 

Ionuț Vulpescu, ministrul Culturii, a discutat cu omologul său portughez Luís Filipe de Castro 

Mendes despre întărirea cooperării româno-portugheze în domeniul culturii, cât și măsuri 

concrete pentru dinamizarea Programului de cooperare pe care cele două state l-au semnat în 

2015, cu prilejul vizitei de stat în România a președintelui Portugaliei. 

Alături de Liliana Țuroiu, președintele ICR, cei doi miniștri au participat la Palatul Național 

Ajuda, la vernisajul expoziției „Fikl. Puneri în scenă portugheze” aparținând artistului român 

Gheorghe Fikl. 

Palatul Ajuda, unul dintre cele mai importante muzee din Portugalia, a susținut organizarea 

expoziției organizată de Ambasada României la Lisabona, Institutul Cultural Român – 

Lisabona, cu susținerea Fundației Bonte. 

Expoziţia lui Gheorghe Fikl, asociată aniversării centenarului relațiilor diplomatice dintre 

România și Portugalia, este înscrisă in programul paralel al Târgului de Artă ARCO Lisboa 

2017, care se desfășoară in perioada 18-21 mai. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/dialog-romano-portughez-pentru-cooperarea-culturala
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„CUM SĂ OBŢII UN LOC DE MUNCĂ ÎN SPANIA” 

http://www.romanul.eu/cum-sa-obtii-un-loc-de-munca-spania/#axzz4hVOqVTiY 

 

Ambasada României din Spania organizează o sesiune de informare pentru cetăţenii români 

interesați de obţinerea unui loc de muncă sau pentru începerea unei afaceri.  

Evenimentul va avea loc la Centrul Santamarca, Calle de Costa Rica 30 (linia de metrou 8, 

staţia Colombia), din Madrid, vineri, 2 iunie, între 9:30 şi 14: 30. 

Sesiunea este organizată prin Biroul pe Probleme de Muncă şi Afaceri Sociale din cadrul 

ambasadei de la Madrid, împreună cu Serviciul Public spaniol de Ocupare a Forței de Muncă. 

Se vor organiza scurte ateliere privind: 

 pregătirea unui curriculum vitae; 

 tehnici de interviu pentru angajare; 

 prestaţii şi ajutoare pentru șomaj; ajutoare pentru mobilitate in Europa; 

 instrumente pentru căutarea unui loc de muncă în Spania şi în restul Uniunii Europene; 

 formarea profesională; 

 antreprenoriatul. 

Persoanele care vor să participe la această sesiune de informare se pot înscrie printr-un mesaj 

trimis la adresa madrid.social@mae.ro sau prin telefon la numărul 913 507 356, până în seara 

zilei de 30 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: romanul.eu 

http://www.romanul.eu/cum-sa-obtii-un-loc-de-munca-spania/%23axzz4hVOqVTiY
mailto:madrid.social@mae.ro
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DANEMARCA – PRELUNGIREA PERIOADEI DE EFECTUARE A CONTROALELOR LA FRONTIERE 

PÂNĂ LA 12 NOIEMBRIE 2017 

http://www.mae.ro/node/41738#810 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care doresc să călătorească pe 

teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a controalelor la frontiera 

danezo-germană până la data de 12 noiembrie 2017. În aceste condiții, toate persoanele care 

călătoresc pe rutele maritime (ferry-boat) și terestre (rutiere și feroviare) dinspre Germania în 

Danemarca trebuie să facă dovada posesiei unui act de identitate valabil. Cerința este 

obligatorie și pentru persoanele care tranzitează Danemarca către Suedia. Autoritățile de la 

Copenhaga avertizează şi asupra riscului întârzierilor la transportul feroviar, maritim și rutier 

(autobuze) din cauza obligativității verificării actelor de identitate ale pasagerilor. 

Persoanele care nu prezintă acte de identitate valabile sau refuză controlul autorităților daneze 

vor fi oprite de la tranzitul în Danemarca. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor români 

să se asigure că dețin în permanență asupra lor, pe timpul călătoriei în Danemarca, un act de 

identitate valabil (pașaport sau carte de identitate națională). 

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României 

la Copenhaga +4539407177, 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 

Copenhaga + 45 27 35 55 37. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de 

Internethttp://copenhaga.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care 

călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit 

în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

Sursa: mae.ro 

http://www.mae.ro/node/41738%23810
http://copenhaga.mae.ro/
http://www.mae.ro/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

15 

GRECIA: GREVĂ PÂNĂ VINERI NOAPTEA 

http://www.timpromanesc.ro/grecia-greva-pana-vineri-noaptea 

 

Toate navele ancorate în porturile grecești vor rămâne în porturi până vineri, 19 mai, orele 

24.00, după ce Federația Panelenă a Navigatorilor a anunțat continuarea grevei 

declanşată marți, 16 mai 2017. 

Cetățenii români afectați pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Atena: +30 210 6728879 și +30 210 6728875, apelurile fiind redirecționate către 

Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCR) și preluate de 

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

confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al 

Ambasadei României la Atena: +30 6980 833 448. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/grecia-greva-pana-vineri-noaptea
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CONSULAT ITINERANT ÎN GRAN CANARIA – ÎNSCRIERI PÂNĂ PE 29 MAI 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-gran-canaria-inscrieri-pana-pe-29-mai 

 

Ambasada României în Spania reaminteşte că o echipă a Secției Consulare a Ambasadei 

României la Madrid se va deplasa în Gran Canaria în perioada 8-9 iunie 2017, pentru a oferi 

servicii consulare cetățenilor români aflați în Insulele Canare. 

Se vor primi cereri pentru acte notariale (procuri, declaraţii), acte de stare civilă (certificate de 

naştere, certificate de căsătorie), pașapoarte, titluri de călătorie, adeverințe consulare. 

 

UNDE: Centro Sociocultural del Mayor, Plaza de Timanfaya s/n, San Fernando (Maspalomas), 

Taller nº 2, planta 2ª. 

CÂND: joi, 8 iunie: 10.00-15.00; vineri, 9 iunie: 10.00-18.00 

 

Pentru PROGRAMARE la consulatul itinerant, este necesar să transmiteţi un email la adresa 

madrid.programari@mae.ro, până pe 29 mai 2017, ora 13.00. Emailul va conţine numele 

solicitantului, serviciul consular vizat şi un număr de telefon de contactat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-gran-canaria-inscrieri-pana-pe-29-mai
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VERIFICAŢI VALABILITATEA DOCUMENTELOR DE IDENTITATE! SUNT OBLIGATORII ÎN 

SUEDIA! 

http://www.timpromanesc.ro/verificati-valabilitatea-documentelor-de-identitate-sunt-obligatorii-in-suedia 

 

Românii care urmează să călătorească în Suedia trebuie să aibă asupra lor, în permanență, 

pașaportul sau cartea de identitate. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă ar fi bine să 

aibă pașaport biometric.  

Autoritățile suedeze au anunțat că prelungesc perioada control la frontieră, la podul Öresund 

(legătura rutieră și portuară cu Danemarca), precum și în porturi din regiunile Skåne și Västra 

Gotaland (sud și vest). Măsura va fi valabilă pentru o perioadă de maxim 6 luni, cel mai 

probabil până la data de 11 noiembrie 2017.   

În situația în care au nevoie de asistență consulară, cetățenii români pot apela la numărul de 

telefon al Ambasadei României la Stockholm +46 8 20 56 74, 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. 

Urgenţele pot fi semnalate misiunii diplomatice a României la Stockholm +46 73 698 5463 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/verificati-valabilitatea-documentelor-de-identitate-sunt-obligatorii-in-suedia
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STATISTICA I-A NUMĂRAT PE ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE: «SUNT DOUĂ MILIOANE». 

DATELE ONU SPUN ALTCEVA 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/statistica-numarat-pe-romanii-din-strainatate-sunt-2-milioane-datele-onu-

spun-altceva/ 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) anunţa anul trecut că România este pe locul patru în 

Europa la numărul de cetăţeni care trăiesc în afara ţării: 3,4 milioane de români plecaţi la 

muncă în străinătate, ori stabiliţi definitiv, cu tot cu familii. 

Institutul Naţional de Statistică din România (INS) însă nu este de acord cu acest număr şi 

estimează că populaţia României a scăzut cu două milioane ca urmare a emigraţiei şi nu cu 

mai mult, a afirmat astăzi Ilie Dumitrescu, director cabinet preşedinte, Institutul Naţional de 

Statistică. 

 

 

“În domeniul populaţie fiecare are cifra lui. Se vorbeşte în momentul de faţă că România are o 

emigraţie şi prin urmare o reducere a populaţiei de 3 – 3,5 – 4 milioane, pe când Institutul 

Naţional de Statistică pe baza recensământului şi a calculelor pe care le face are doar două 

milioane. Populaţia României o măsurăm prin doi indicatori şi anume: populaţia rezidentă 

pentru comparaţiile internaţionale şi populaţia după domiciliu sau după domiciliu permanent, 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/statistica-numarat-pe-romanii-din-strainatate-sunt-2-milioane-datele-onu-spun-altceva/
http://ziarulromanesc.net/focus/romania/statistica-numarat-pe-romanii-din-strainatate-sunt-2-milioane-datele-onu-spun-altceva/
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ceea ce înseamnă populaţia in extenso. Noi credem că este un ecart de circa două milioane în 

prezent. Prin urmare 22 de milioane după dimicilul permanent, faţă de 20 de milioane 

populaţia rezidentă”, a spus Ilie Dumitescu. 

Acesta a explicat că emigraţia românească este una pentru muncă şi a precizat că INS nu are 

date cu privire la statutul celor plecaţi, dar are în vedere soluţii pentru a putea cunoaşte 

statutul acestora. Potrivit reprezentantului de la Statistică, o asemenea cercetare necesită o 

colaborare cu instituţiile din ţările unde au plecat persoanele respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 16 mai 2017, membrii Comisiei românilor de pretutindeni au efectuat o vizită de 

lucru la Departamentul Consular din cadrul Ministerul Afacerilor Externe. 

În cadrul reuniunii au fost prezentate acţiuni şi demersuri de asistenţă şi protecţie consulară 

desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe în beneficiul cetăţenilor românii din străinătate. 

Printre obiectivele propuse au fost enumerate urmatoătoarele: informatizarea totală a prestării 

serviciilor consulare - platforma E-Cons, îmbunătăţirea sistemelor de reacţie a MAE în 

gestionarea situaţiilor de criză şi pregatirea permanentă a personalului cu atribuţii consulare. 

 

 

 


