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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. 800 de elevi și profesori români din Bugeac în excursie la Cetatea Albă a lui Ștefan cel Mare 

și Sfânt 

2. Românii din Apşa de Jos vor avea grădiniţă românească 

3. Revista „Prichindeii” din Cernăuţi continuă să le aducă bucurii copiilor din Ucraina 

4. EXPOZIŢIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ, CONSACRATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI 

5. Un MILION de euro de la București pentru renovarea Sălii cu Orgă din Chișinău, veche de 

mai bine de un secol. Spot-uri video despre șase proiecte finanțate de România în Republica 

Moldova 

6. ICR organizează „Caravana teatrului românesc pentru copiii români din Ungaria și Serbia” 

7. Cererile pentru redobândirea cetăţeniei române s-au dublat în regiunea Odesa 

8. Lista spijinită de Comunitatea Românilor din Serbia câștigă alegerile pentru Consiliul 

Național al Minorității Naționale Române cu sediul în Voivodina 

9. Centenarul Filmului Românesc în R. Moldova: Pelicule celebre realizate peste Prut, 

prezentate în 15 localități basarabene 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

10. Încă 3.000 de cărți pentru Centrul Cultural Românesc ”’Sf. Antim Ivireanul” din Parla, 

Spania 

11. Reprezentant al Diasporei: In realitate, aproape 7 milioane de romani sunt in strainatate, 

din care nu cred ca se vor mai intoarce 10% 

12. Eveniment special la Londra: Premiile Turismului Mondial 2018 
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III. ACTUALITATE 

13. Republica Franceză – Menținere controale la frontieră până la data de 30 aprilie 2019 

14. #CentenarulMariiUniri Statul Delaware aduce un omagiu României cu ocazia aniversării a 

100 de ani de la Marea Unire 

15. Institutul Cultural Român susţine filmul românesc la Festivalul Internațional de Film de la 

Salonic 

16. Jumătate din cei care au plecat din România în ultimii 3 ani sunt tineri de 20-34 de ani 

17. Operaționalizarea Consulatului General al României la Edinburgh (Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord) 

18. Anunț privind deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru anul 2019 

19. Gala „100 pentru Centenar” a ajuns la Tel Aviv 

20. România a donat Republicii Moldova aproape 200 de microbuze ȘCOLARE: Două dintre 

ele transportă elevii la singurul liceu cu predare în limba română de la Comrat 

 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

Informare asupra vizitei de lucru a domnului senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul României, în Sevilla, Spania 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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800 DE ELEVI ȘI PROFESORI ROMÂNI DIN BUGEAC ÎN EXCURSIE LA CETATEA ALBĂ A 

LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT 

 

https://www.timpromanesc.ro/800-de-elevi-si-profesori-romani-din-bugeac-in-excursie-la-cetatea-alba-a-lui-stefan-

cel-mare-si-sfant/ 

 

 

 

 

În perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2018, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii 

de pretutindeni a desfăşurat proiectul „Cheia spre Ţară – excursii tematice pentru tinerii români 

din Basarabia istorică”, la Cetatea Albă din Sudul Basarabiei (Ucraina). Derularea proiectului 

s-a realizat în parteneriat cu Asociația Național – Culturală a Românilor din regiunea Odesa 

„Basarabia”.800 de persoane, din care 736 elevi și 64 de cadre didactice sau părinți însoțitori, 

din satele cu populaţie majoritar românească din Bugeac, au participat la o excursie 

impresionantă. În fiecare zi a acestei perioade, cel puţin două autocare au pornit din Ismail 

spre Cetatea Albă, cu rute de călătorie prin cinci raioane (Reni, Ismail, Chilia, Tatarbunar, 

Sărata), conform unui program bine stabilit. 

 

https://www.timpromanesc.ro/800-de-elevi-si-profesori-romani-din-bugeac-in-excursie-la-cetatea-alba-a-lui-stefan-cel-mare-si-sfant/
https://www.timpromanesc.ro/800-de-elevi-si-profesori-romani-din-bugeac-in-excursie-la-cetatea-alba-a-lui-stefan-cel-mare-si-sfant/
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Copiii au fost încântaţi de ceea ce au aflat, dar şi de ceea ce au văzut legat de Istoria 

Neamului Românesc. Aproximativ 90% dintre elevi au vizitat pentru prima dată Cetatea Albă şi 

au remarcat însemnele românești pe lespezile originale de la cetate. 

 

Impresionanta fortareaţă este localizată în Sudul Basarabiei, şi a reprezentat unul dintre 

punctele cheie ale apărării lui Ștefan cel Mare, dar a fost ocupată în 1940 de Uniunea 

Sovietică, iar după 1991 a devenit parte a Ucrainei. Un alt obiectiv a fost Muzeul oraşului, care 

este unul complet, prezentând istoria regiunii de la paleolitic până la al Doilea Război Mondial, 

dar şi etnografie sau istorie naturală. 

 

 

Scopul acţiunii a fost acela de facilitarea cunoaşterii unor realități din trecutul istoriei naționale 

românești, în vederea recuperării și menținerii vii a memoriei istorice, şi a conştientizării 

apartenenţei la neamul românesc. Totodată, proiectul a vizat creșterea gradului de informare 

cu privire la valorile istorice, culturale și spirituale româneşti, în sensul cultivării respectului faţă 

de acestea şi a asumării lor în viaţa cotidiană. 

Sursă: www.timpromanesc.ro  

http://www.timpromanesc.ro/
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ROMÂNII DIN APŞA DE JOS VOR AVEA GRĂDINIŢĂ ROMÂNEASCĂ 

 

http://www.bucpress.eu/social/romanii-din-ap%C5%9Fa-de-jos-7944 

 

Una din cele mai mari localități românești din Tanscarpatia, Apșa de Jos, cu o populație de 

circa  9 mii de  persoane, cu gospodării mândre și chivernisite, de trezesc invidia celor, ce  trec 

pe aici, la capitolul infrastructură  înregistrează  unele deficiențe:  are stadion, are  drumuri  

asfaltate, o mândrețe de școală medie, biserici  cu tradiții,  iluminare stradală, camere  de 

supraveghere  pe străzile principale, dar nu are  cămine culturale și  așezăminte preşcolare. 

 

Conducerea  satului, consilierii locali  au făcut demersuri la toate instanțele  regionale, și la 

cele  centrale pentru a li se aloca bani din buget și pentru a construi  o grădiniță de copii, 

dotată  cu cele necesare pentru  educarea  „coconilor ».  Însă începând cu 2014    

reprezentanții primăriei  au tot bătut  drumurile spre  Ujgorod pentru a  obține proiectul,  apoi  a 

face evaluarea  detaliată a lucrărilor  proiectate (cu stabilirea prețurilor operațiilor și a 

materialelor necesare) - devzul, dar  timpul  trecea  și  lucrările erau tergiversate. Au intervenit 

schimbări în proiect și toate  au fost luate de la început.  Și iată, că  în 2017 spre sfârșit de an  

administrația raională Teaciv a alocat  300 de mii de grivne. Apșenii     în dorința de a-și vedea 

copiii la grădinița din  satul natal, lucrează  în echpă la construcția așezământului preșcolar  

fără răgaz,( mulți dintre ei sunt  meșteri, măiestria cărora este înalt apreciată  la șantierele de 

peste hotare). 

 

Din bugetul local s-a luat decizia  de a mai  eșalona 500 mii de grivne . 

 

Și iată, că astăzi (spre sfârșitul lui 2018) Administrația regională  de stat din Transcarpatia  a   

semnat  actul de transferare a 1,5 milioane de grivne pentru  acest obiect.  E bine știut, că 

atunci când banii se repartizează din buget la sfârșit de an există riscul   de a nu fi în stare să-i 

http://www.bucpress.eu/social/romanii-din-ap%C5%9Fa-de-jos-7944
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însușească firma de construcție și atrunci  ei  se reîntorc în bugetul regiunii.  Poate, că în alt 

sat așa și s-ar întâmpla. Numai nu la români.  Primarul Apșei de Jos, Ion  Iovdi, ne-a comunicat 

prin telefon, că  entuziasmul  e atât de mare  printre constructori, încât de  li s-ar aloca  încă 2 

milioane i-ar însuși, de bună seamă.   

 

De  notificat: zeci de ani la rand copiii  apsenilor  erau aranjați la grădinițe în satele vecine, 

Grușevo, Ternovo, mai puțin la Slatina, unde educația se face în limba de stat, ucraianeană. 

Apșenii speră, că în 2019 -2020  micuții lor, circa 200 de copii   vor frecventa grădinița în limba 

română în satul lor  de baștină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.bucpress.eu    

http://www.bucpress.eu/
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REVISTA „PRICHINDEII” DIN CERNĂUŢI CONTINUĂ SĂ LE ADUCĂ BUCURII COPIILOR 

DIN UCRAINA 

 

http://www.bucpress.eu/social/revista-%E2%80%9Eprichindeii%E2%80%9D-din-cernau%C5%A3i-continua-7947 

 

Zilele acestea, revista „Prichindeii”, singura publicaţie românească destinată elevilor şi 

preşcolarilor  din Ucraina, a ajuns în majoritatea şcolilor cu limba română de predare din 

regiunea Cernăuţi, aducându-le copiilor multe bucurii, dar şi speranţe în viitor. 

 

Această publicaţie, susţinută financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi editată 

cu sprijinul Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi, şi-a găsit deja un cerc 

larg de prieteni şi cititori fideli, care aşteaptă cu nerăbdare să intre în casele lor şi celelalte 

numere ale revistei. „Prichindeii” este o revistă pentru copii predestinată în special preşcolarilor 

din grupa mare, dar şi elevilor din clasele primare şi nu numai. În cele 20 de pagini ale 

publicaţiei pot fi găsite diverse teme interesante atât pentru copii, cât şi pentru cadrele 

didactice, teme, care merită citite, discutate şi aduse la cunoştinţa micilor cititori. 

 

Zilele acestea cele şase numere ale revistei „Prichindeii” au ajuns şi la copiii din ţinutul Herţa, 

în special în comunele Ostriţa, Mamorniţa Vamă, Horbova, Molniţa, Herţa, Târnauca, Hreaţca, 

Godineşti, dar şi în şi în şcolile de cultură generală din raioanele Noua Suliţă, Storojineţ şi 

Hliboca, precum şi la şcolile de cultură generală nr. 17 şi 10 din oraşul Cernăuţi, precum şi la 

Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Centrul regional. 

 

În zilele următoare „Prichindeii” îşi îndreaptă paşii şi spre celelalte localităţi româneşti din 

regiunea Cernăuţi. Merită menţionat faptul că reţeaua de biblioteci săteşti din ţinutul Herţa a 

primit un număr de peste 500 de reviste care vor ajunge în cele mai îndepărtate localităţi ale 

ţinutului, cum ar fi satele Culiceni, Bucovca, Lunca, Beceşti, Satu Mare ş.a. 

http://www.bucpress.eu/social/revista-%E2%80%9Eprichindeii%E2%80%9D-din-cernau%C5%A3i-continua-7947
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Peste tot unde a ajuns revista „Prichindeii”, conducerea şcolilor, dar şi micii românaşi i-au 

întâmpinat cu multă bucurie pe tinerii junimişti, care au distribuit gratuit cele şase numere ale 

reviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.bucpress.eu    

http://www.bucpress.eu/
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EXPOZIŢIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ, CONSACRATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI 

 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2458/ 

 

Centenarul Marii Uniri (1918 – 2018) este o dovadă de netăgăduit că spiritualitatea 

românească odată închegată nu mai poate fi destrămată sau luată de cineva, asemenea 

Credinţei. Sensibilitatea, cultura, îi înalţă şi îi uneşte pe oameni, îi face mai demni şi mai buni. 

Arta reuşeşte să trezească noi speranţe şi să deschidă porţile spre o lume a imaginarului ce 

are puterea de a face imposibilul posibil. 

 

Câţiva artişti români bucovineni din diferite generaţii: maeştrii Constantin Flondor, Maria 

Coţofan (Sârbu) şi Ion Sveclă şi mai tinerii artişti consacraţi Mihai Chiseliţă, Nicolae Chiseliţă, 

Gheorghe Dârda, Ştefan Purici, Alexandru Timciuc şi Gheorghe Zvarici aduc prin subtilităţile 

penelului omagiu Pământului din care au fost modelaţi. 

 

Consacrată Zilei Bucovinei şi Centenarului Marii Uniri, Expoziţia de Artă Contemporană 

„Reconstituiri” invită publicul la o redescoperire a unor noi valenţe ale autenticului şi 

identitarului în dialog cu imaginarul la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Cernăuţi în perioada 24-27 noiembrie 2018 şi la Consulatul General al României la Cernăuţi în 

intervalul 28 noiembrie - 2 decembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.zorilebucovinei.com  

http://zorilebucovinei.com/news/show/2458/
http://www.zorilebucovinei.com/
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UN MILION DE EURO DE LA BUCUREȘTI PENTRU RENOVAREA SĂLII CU ORGĂ DIN 

CHIȘINĂU, VECHE DE MAI BINE DE UN SECOL. SPOT-URI VIDEO DESPRE ȘASE 

PROIECTE FINANȚATE DE ROMÂNIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29119-2018-11-07-10-35-58.html 

 

Sala cu Orgă din Chișinău, o clădire construită încă în anul 1901, a fost renovată cu ajutorul 

Guvernului României care a oferit un grant de un milion de euro în acest scop în anul 2014, 

transmite Romanian Global News. 

 

Potrivit arhitectului Gicu Bulat, cu acești bani a fost reparat și renovat acoperișul acestui 

monument de importanță națională, restaurate fațadele și reconstruit total demisolul clădirii: 

„Sala cu Orgă a căpătat o eleganță deosebită". 

 

„Datorită grantului generos oferit de Guvernul României, Sala cu Orgă are acum o imagine 

splendidă. Condițiile actuale sunt extraordinare și toată lumea observă acest lucru", susține 

directoarea Sălii cu Orgă, Larisa Zubcu. ". 

 

Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid a realizat în cadrul „Proiectului 

de comunicare pentru promovarea avantajelor concrete ale inițiativelor finanțate de România 

în Republica Moldova în ultimii ani, adresat cetățenilor din Republica Moldova" cele șase 

clipuri video dedicate proiectelor derulate la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Sala cu 

Orgă, Institutul Mamei și Copilului, Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Comrat, Sistemul de 

Irigații de la Criuleni și SMURD Republica Moldova. 

 

Spoturile sunt disponibile la adresele: 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29119-2018-11-07-10-35-58.html
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• „Sistem autonom de irigare integrat cu monitorizare și comandă la distanță cu instalații de 

conversie a energiilor regenerabile – eoliană, solară, hidraulică" – 

https://youtu.be/0FjTlU7iMg0; 

 

• Proiectul privind renovarea clădirii Sălii cu Orgă – https://youtu.be/NdOkvdfb5f4; 

 

• Proiectul de renovare și utilare a secțiilor IMSP Institutul Mamei și Copilului 

https://youtu.be/4TLJp6GZMSE; 

 

• Microbuze destinate transportului elevilor din Republica Moldova 

https://youtu.be/fpwD7AxrACE; 

 

• Reabilitarea sediului „Dadiani" al Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova 

https://youtu.be/RHBln7wRRJA; 

 

• "Îmbunătățirea capacității de răspuns a Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și 

Descarcerare (SMURD)" – https://youtu.be/ptaFDYYECjc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.rgnpress.ro  

https://youtu.be/ptaFDYYECjc
http://www.rgnpress.ro/
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ICR ORGANIZEAZĂ „CARAVANA TEATRULUI ROMÂNESC PENTRU COPIII ROMÂNI DIN 

UNGARIA ȘI SERBIA” 

https://www.icr.ro/pagini/icr-organizeaza-caravana-teatrului-romanesc-pentru-copiii-romani-din-ungaria-si-serbia 

 

Institutul Cultural Român, prin Compartimentul Comunități Istorice din cadrul Direcției 

Generale Programe prin Reprezentanțe și în Comunitățile Istorice, organizează, în perioada 4-

10 noiembrie 2018, proiectul „Caravana teatrului românesc pentru copiii români din Ungaria și 

Serbia”, în colaborare cu „Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria” și „Comunitatea 

Românilor din Serbia”. 

 

Actorii Teatrului „Excelsior” din București vor susține o serie de opt reprezentații ale 

spectacolului„Prâslea cel voinic și merele de aur”, adaptare după povestea cu același titlu 

scrisă de Petre Ispirescu. Spectacolul se adresează şcolarilor și preșcolarilor din următoarele 

localități din Ungaria: Bătania (Battonya), Aletea (Elek) – 5 noiembrie 2018, Micherechi 

(Méhkerék) – 6 noiembrie 2018 și Jula (Gyula) – 7 noiembrie 2018 și din Serbia: Uzdin (Uzdin), 

Satu Nou (Banatsko Novo Selo) – 8 noiembrie 2018, Sân Mihaiu (Lokve) și Coștei (Kuštilj) – 9 

noiembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.icr.ro 

https://www.icr.ro/pagini/icr-organizeaza-caravana-teatrului-romanesc-pentru-copiii-romani-din-ungaria-si-serbia
http://www.icr.ro/
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CERERILE PENTRU REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE S-AU DUBLAT ÎN 

REGIUNEA ODESA 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29103-2018-11-06-09-35-57.html 

 

În regiunea Odesa, sud-vestul Ucrainei, trăiesc peste 150 de mii de etnici români. Numărul 

cererilor depuse de aceştia pentru redobândirea cetăţeniei române s-a dublat după ce au fost 

eliminate taxele consulare, în 2017, transmite TVR Moldova, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Numărul cererilor de redobândire a cetăţeniei române s-a dublat după ce, de la începutul 

anului trecut, au fost eliminate taxele consulare, echivalentul a 300 de dolari. 

 

Emil Rapcea, consulul general al României la Odesa: "Sumele acestea contau, şi atunci, 

pentru ei, orice serviciu consular pe care îl pot cere acum devine mai atractiv pentru că totul e 

gratuit". 

 

Şi numărul asociaţiilor care promovează identitatea românească în zonă a crescut. Sunt 5 

acum. 

 

"Am reusit să înregistrăm prima asociaţie în oraşul Ismail. (..) S-a înfiinţat prima asociaţie a 

românilor din oraşul Reni - 'Reni', aşa se numeşte" – Valentin Stroia, director în cadrul 

administraţiei oraşului Ismail. 

 

Chiar dacă statul român le oferă elevilor o bursă de studiu de 50 de dolari pe lună, cea mai 

mare problemă rămâne lipsa accesului la limba maternă. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29103-2018-11-06-09-35-57.html
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Vadim Bacinschi, publicist: "Cu 27 de ani în urmă, când Ucraina a devenit stat suveran, erau 

80 de şcoli cu predarea integrală în limba română (...) Acum au rămas numai două şcoli. 

Celelalte sunt şcoli mixte". 

 

Pentru comunităţile de români de aici, Odesa este mai aproape decât Bucureştiul. Oamenii îşi 

câştigă traiul cum pot. 

 

Ucraina nu recunoaşte dubla cetăţenie. Din acest motiv, mulţi etnici români din regiunea 

Odesa ezită să depună acte pentru redobândirea unui drept istoric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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LISTA SPIJINITĂ DE COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN SERBIA CÂȘTIGĂ ALEGERILE 

PENTRU CONSILIUL NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE CU SEDIUL ÎN 

VOIVODINA 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29096-2018-11-05-11-06-19.html 

 

Lista spijinită de Comunitatea Românilor din Serbia (CRS) a câștigat alegerile pentru Consiliul 

Național al Minorității Naționale Române cu sediul în Voivodina, transmite corespondentul 

Romanian Global News din Voivodina. 

 

Conform rezultatelor preliminare Lista Românească Dr. Ion Omoran (lista CRS) a obținut 

îurmătoarele rezultate: 

 

Plasa Varset 1530 în timp ce lista lui Petrovici 420 

 

Plasa Alibunar 1449 lista Omoran - 424 Petrovici 

 

Plasa Panciova 600 lista Omoran - 200 Petrovici 

 

Plasa Covacita 409 lista Omoran - 202 Petrovici 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29096-2018-11-05-11-06-19.html
http://www.rgnpress.ro/
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CENTENARUL FILMULUI ROMÂNESC ÎN R. MOLDOVA: PELICULE CELEBRE 

REALIZATE PESTE PRUT, PREZENTATE ÎN 15 LOCALITĂȚI BASARABENE 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29090-2018-11-05-10-42-22.html 

 

Filme celebre realizate în România, cum ar fi „Afacerea Est", „Pădurea spânzuraților", „Amintiri 

din copilărie" sau „Două lozuri", au putut fi vizionate, pe parcursul acestui an, în 15 localități 

din R. Moldova. 

 

Filmele au ajuns în afara Chișinăului, în special în raioanele din nordul și centrul R. Moldova, în 

cadrul Caravanei Centenarului Fimlului Românesc, desfășurată concomitent pe ambele maluri 

ale Prutului. 

 

Valentina Iusuphodjaev, managerul proiectului pentru Republica Moldova, a declarat astăzi, 

într-o conferință de presă, că oamenii din provincie au pierdut tradiția de a merge la film, iar 

generații întregi de tineri nu au experiența ecranului mare, fiindcă în afara Chișinăului nu mai 

există cinematografe. 

 

Totuși, oamenii așteaptă asemenea evenimente, iar la anul viitor aceeași caravană va ajunge 

și în alte localități din R. Moldova, inclusiv din sudul republicii. 

 

Directorul adjunct al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" de la Chișinău, Cătălin 

Bordeianu, a adăugat că cetățenii R. Moldova au putut urmări filme care au impus nume 

românești în cinematografia internațională. 

 

Totodată, Andrei Giurgia, managerul de proiect pentru România, a declarat că la proiecțiile din 

R. Moldova circa 3 000 de oameni „au primit un strop de speranță pentru cultură". Tot el a 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29090-2018-11-05-10-42-22.html
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adăugat că aceeași caravană a ajuns deja în 50 de localități din România. 

 

Menționăm că Centenarul Filmului Românesc „100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe" a fost 

lansat în luna aprilie a acestui an, proiectul fiind inițiat de ARTIS și Asociația Obștească MIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/
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ÎNCĂ 3.000 DE CĂRȚI PENTRU CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC ”’SF. ANTIM 

IVIREANUL” DIN PARLA, SPANIA 

 

https://www.timpromanesc.ro/inca-3-000-de-carti-pentru-centrul-cultural-romanesc-sf-antim-ivireanul-din-parla-

spania/ 

 

 

În perioada 5 – 8 noiembrie 2018, Biblioteca Metropolitană București va transfera, cu titlu 

gratuit, Centrului Cultural Românesc ”Sf. Antim Ivireanul” din Parla, Spania, încă 3.000 de 

cărți. 

 

Transferul este urmarea semnării unui protocol de colaborare între Biblioteca Metropolitană 

București, Centrul Cultural Românesc ”’Sf. Antim Ivireanul”’, Biblioteca Județeană Vâlcea 

”Antim Ivireanul” și Institutul Cultural Român. În luna septembrie Biblioteca Metropolitană 

București a mai transferat, tot cu titlu gratuit, alte 4.000 de cărți. 

 

În data de 7 noiembrie, începând cu orele 19.00, Biblioteca Metropolitană București, în 

parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Salonul Național de Artă Plastică 

https://www.timpromanesc.ro/inca-3-000-de-carti-pentru-centrul-cultural-romanesc-sf-antim-ivireanul-din-parla-spania/
https://www.timpromanesc.ro/inca-3-000-de-carti-pentru-centrul-cultural-romanesc-sf-antim-ivireanul-din-parla-spania/
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TEMEIURI și Centrul Cultural HDU va organiza vernisajul expoziției “Stagiunea de artă 

plastică Temeiuri” la Biblioteca Municipală din Coslada, Spania. Dintre artiștii care își vor 

expune lucrările amintim: Carmen Olteanu, Nicolae Parfenii, Costin Neamțu, Elena 

Dăscălescu etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/
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REPREZENTANT AL DIASPOREI: IN REALITATE, APROAPE 7 MILIOANE DE ROMANI 

SUNT IN STRAINATATE, DIN CARE NU CRED CA SE VOR MAI INTOARCE 10% 

 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/reprezentant-al-diasporei-in-realitate-aproape-7-milioane-de-

romani-sunt-in-strainatate-1537250 

 

Numarul romanilor plecati in strainatate este, in realitate, de aproximativ 7 milioane, din care 

nu cred ca se vor mai intoarce 10% in Romania, a declarat, miercuri, Cezar Caleap, director 

executiv al Asociatiei Internationale a Intreprinderilor Creative din Belgia (AIICB), in cadrul unui 

workshop cu tema "Bruxelles si calea spre succes". 

 

"Interesul nostru (al antreprenorilor - n.red.) este sa iesim din sablonul unei comunicari oficiale, 

iar eu, din punctul meu de vedere, cred ca e nevoie sa comunicam deschis, sa interactionam. 

Belgia poate fi pentru noi un prim proiect pe care sa-l creionam. Sunt convins ca exista multe 

alte zone de interes din punct de vedere al business-ului. 

 

E adevarat ca Belgia sau Bruxelles-ul nu sunt atat de ofertante din punct de vedere al 

business-ului, dar ce vreau sa spun este ca avem acolo diaspora romaneasca, este prima 

comunitate dupa belgieni. Nu stiu daca este o bucurie. Diaspora romaneasca este prima 

comunitate si in Italia, si in Spania, si in Anglia si incepe sa nu mai fie in Romania. 

 

Ce stiu este ca, in realitate, avem aproape 7 milioane de romani plecati in strainatate, din care 

nu cred ca se vor mai intoarce 10% in Romania, sa fim constienti de asta. 

 

In statisticile de la Ministerul de Externe am fost surprins sa vad ca avem romani in Japonia, 

America de Sud si vorbesc despre cifre reale, ale celor cu rezidenta, in numar de 5 milioane, 

lucru care nu se comunica la noi corect. De asemenea, cel putin doua milioane de romani sunt 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/reprezentant-al-diasporei-in-realitate-aproape-7-milioane-de-romani-sunt-in-strainatate-1537250
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/reprezentant-al-diasporei-in-realitate-aproape-7-milioane-de-romani-sunt-in-strainatate-1537250
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intr-un du-te vino", a spus Caleap. 

170.000 de romani in Belgia 

 

La randul sau, Viorel Stoica, presedintele executiv al Asociatiei Internationale a Intreprinderilor 

Creative din Belgia, a mentionat ca, la ora actuala, in Belgia, comunitatea romaneasca numara 

170.000 de persoane, din care 48.000 in capitala Bruxelles. 

 

"In Belgia vorbim despre o comunitate de romani de 170.000 de persoane. Exista acolo foarte 

multe familii mixte. Eu sunt mai optimist si spun ca din totalul romanilor plecati in strainatate se 

vor intoarce 50% in tara, daca stim sa-i atragem, daca stim sa ne plimbam prin satele din 

Belgia si sa construim in Romania astfel de sate. 

 

Avem foarte multi romani care sunt in Belgia si trebuie sa stim sa folosim acest suport 

financiar. Acum, Asociatia Intreprinderilor Creative din Belgia sadeste, iar roadele vor aparea 

in timp", a mentionat Stoica. 

 

In privinta rolului pe care capitala Belgiei il poate avea asupra viitoarelor initiative creative, 

Costin Lianu, general manager al USH Pro Business, a subliniat faptul ca Bruxelles-ul nu are 

numai un renume de capitala europeana, ci este si locul se pot dezvolta foarte multe afaceri si 

unde sunt reprezentate interesele. 

 

"Bruxelles-ul nu este prin el insusi o piata extrem de dezvoltata, o concentrare pentru 

distribuitori pe diverse piete care ne pot duce spre canale de distributie europene, cum multi 

exportatori si firme din Romania cauta. 

 

In acelasi timp, Bruxelles are o vocatie de loc in care se pot reprezenta interesele si poate crea 

acel lobby sau branding necesar pentru ca producatorii sa isi poata dezvolta afacerile. 
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Consider ca, in momentul de fata, capitala Belgiei este putin valorificata din punct de vedere a 

reprezentarii intereselor mediilor de afaceri din Romania. Principalul atu al Bruxelles-ului este 

concentrarea mare de experti, diplomati si persoane care pot fi vectori pentru prezentarea si 

dezvoltarea afacerii", a sustinut Lianu. 

 

Asociatia Internationala a Intreprinderilor Creative din Belgia ((L'Association Internationale des 

Entreprises Creatives) a fost infiintata in luna august 2018 si isi propune ca anul viitor sa 

organizeze, la Bruxelles, in perioada 22 - 24 februarie, o expozitie de produse si servicii, care 

sunt asteptate circa 150 de firme din Romania si alte aproape 150 de firme ale romanilor din 

Belgia, alaturi de companii belgiene. 

 

Asociatia isi propune sa devina un centru de reprezentare cu antreprenorii romani care vor sa 

se dezvolte sau au dezvoltat deja afaceri in Belgia. De asemenea, un alt plan al noii Asociatii 

este sa creeze in Belgia un magazin romanesc de tip "ancora" care sa deserveasca mai multe 

firme din Romania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.ziare.com  

http://www.ziare.com/
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EVENIMENT SPECIAL LA LONDRA: PREMIILE TURISMULUI MONDIAL 2018 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29097-eveniment-special-la-londra-premiile-turismului-mondial-

2018.html 

 

Pe data de 5 noiembrie a.c., la ExCEL (Londra, Anglia), între orele 16.30-17.30. a avut loc 

festivitatea de decernare a Premiilor Turismului Mondial ajunsă la cea de-a 21-a aniversare, 

eveniment anual sponsorizat de către Corinthia Hotels, The New York Times, United Airlines și 

sponsorul gazdă, Reed Travel Exhibitions. Prezentarea premiilor a fost făcută de către Peter 

Greenberg, editor al SBC News Travel și expert în călătorii recunoscut la nivel mondial, 

transmite Ion-MariusTatomir, preluat de Romanian Global News. 

 

Primul premiu a fost acordat către Global Himalayan Expedition, în semn de recunoaştere 

pentru angajamentul de dezvoltare susţinătoare a comunităţilor îndepărtate situate la o 

altitudine medie de peste 3600 de metri prin turismul de impact, oferind acces la energie 

ecologică, educaţie digitală şi crearea oportunităţilor de mijloace de subzistenţă pentru un 

număr de peste 30500 de persoane de-a lungul a 71 de sate din Himalaya până în prezent. 

 

Al doilea premiu a fost acordat către Asociaţia Traseul Iordaniei, un ONG fondat în 2015, ca 

recunoaştere pentru angajamentul de a dezvolta, menţine şi promova Traseul Iordaniei ca pe 

o platformă pentru dezvoltarea social-economică pentru 52 de sate de-a lungul rutei, cu un 

impact de peste 6 milioane de dolari americani până în prezent. 

 

Al treilea premiu a fost acordat Fundaţiei Intrepid, în semn de recunoaştere pentru 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29097-eveniment-special-la-londra-premiile-turismului-mondial-2018.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29097-eveniment-special-la-londra-premiile-turismului-mondial-2018.html
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angajamentul Grupului Intreprid prin organizaţia sa non-profit, Fundaţia Intreprid, care îi ajută 

pe călători să dăruiască prin egalarea dolar pentru dolar a tuturor donaţiilor, rezultând într-o 

contribuţie de peste 4.2 milioane de dolari americani pentru peste 100 de comunităţi locale şi 

organizaţii internaţionale începând din 2002. 

 

Anul acesta Premiul Umanitar al Turismului Mondial a fost prezentat actriţei Maggie Q, 

Ambasador al Bunăvoinţei pentru Kageno, în semn de recunoaştere pentru eforturile ei 

umanitare prin strângerea de fonduri spre a susţine Kageno, o organizaţie care transformă 

comunităţile defavorizate în mod specific în Kenya şi Rwanda, prin concentrarea asupra 

programelor pentru apă potabilă, îngrijirea sănătăţii, conservării şi educaţiei. 

 

Laureaţii distinşi ai anului 2018 sunt recunoscuţi pentru iniţiativele remarcabile în legătură cu 

călătoria şi industria turismului, şi pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului şi dezvoltarea 

programelor care asistă comunităţile locale. 

 

Premiul, Caring for Our World (Îngrijindu-ne de lumea noastră) a fost special proiectat și 

produs artizanal pe insula Malta de către Mdina Glass și celebrează calitățile spiritului de 

inițiativă și a viziunii care îi inspiră pe ceilalți să se îngrijească de toţi oamenii din jurul lumii. 

 

Evenimentul de decernare a Premiilor Turismului Mondial este organizat de către The Bradford 

Group. Recepţia a fost găzduită de către United Airlines. 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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REPUBLICA FRANCEZĂ – MENȚINERE CONTROALE LA FRONTIERĂ PÂNĂ LA DATA 

DE 30 APRILIE 2019 

http://www.mae.ro/node/47366  

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Republica Franceză că autoritățile locale vor menţine până la data de 30 

aprilie 2019 controalele la frontiere, făcând cunoscută “persistenţa” ameninţării teroriste. 

Controalele la frontiere au fost restabilite conform dispoziţiilor articolelor 25 şi 27 din Codul 

frontierelor Schengen, după atentatele care au avut loc la Paris la data de 13 noiembrie 2015. 

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Paris: +33147052966 și +33147052755, 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 permanență al misiunii diplomatice a României în 

Republica Franceză: +33680713729. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, 

www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi 

sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

Sursă: www.mae.ro  

http://www.mae.ro/node/47366
http://www.mae.ro/
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#CENTENARULMARIIUNIRI STATUL DELAWARE ADUCE UN OMAGIU ROMÂNIEI CU 

OCAZIA ANIVERSĂRII A 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 

 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/02/centenarulmariiuniri-statul-delaware-aduce-un-omagiu-

romaniei-cu-ocazia-aniversarii-a-100-de-ani-de-la-marea-unire--204429 

 

Guvernatorul statului Delaware, John Carney, împreună cu viceguvernatoarea Bethany Hall-

Long, a emis o proclamaţie prin care se aduce un omagiu României cu ocazia aniversării a 

100 de ani de la Marea Unire, potrivit unui comunicat difuzat vineri de Ambasada României în 

SUA. 

    

În documentul semnat în numele locuitorilor statului Delaware se arată că Statele Unite ale 

Americii şi România au o lungă istorie de prietenie şi respect reciproc. Totodată, românilor-

americani li se mulţumeşte pentru împărtăşirea talentului şi a moştenirii culturale odată cu 

venirea pe teritoriul american. 

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a salutat 

proclamaţia statului Delaware şi le-a mulţumit guvernatorului John Carney şi viceguvernatoarei 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/02/centenarulmariiuniri-statul-delaware-aduce-un-omagiu-romaniei-cu-ocazia-aniversarii-a-100-de-ani-de-la-marea-unire--204429
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/02/centenarulmariiuniri-statul-delaware-aduce-un-omagiu-romaniei-cu-ocazia-aniversarii-a-100-de-ani-de-la-marea-unire--204429
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Bethany Hall-Long, pentru gestul simbolic de marcare a Centenarului României. 

 

"Proclamaţia statului Delaware, ca şi celelalte proclamaţii emise până în prezent de alte 

cincisprezece state americane, arată, odată în plus, legăturile puternice dintre România şi 

Statele Unite. Suntem onoraţi de aceste gesturi care demonstrează apropierea, prietenia şi 

parteneriatul dintre ambele ţări", a afirmat ambasadorul George Cristian Maior. 

 

Emiterea proclamaţiilor de către state americane face parte dintr-un proiect mai amplu, al 

Ambasadei României la Washington, de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918. Statul 

Delaware este cel de al şaisprezecelea stat american ce omagiază Centenarul Marii Uniri 

printr-o proclamaţie specială. 

 

Delaware a fost una dintre cele 13 colonii care au participat la Revoluţia americană. La 7 

decembrie 1787, Delaware a devenit primul stat care a ratificat constituţia Statelor Unite, fiind 

de atunci cunoscut şi sub numele de "Primul Stat". 

 

De asemenea, Delaware este cel de-al doilea cel mai mic şi cel de-al şaselea cel mai puţin 

populat stat american, dar al şaselea din punct de vedere al densităţii populaţiei. Numele 

statului vine de la nobilul englez Thomas West, al treilea baron De La Warr, care a fost primul 

guvernator al coloniei Virginia. 

 

Un studiu din 2013 arăta că statul Delaware a avut cel de-al nouălea cel mai mare număr de 

milionari pe cap de locuitor din Statele Unite. În 2010, Delaware era al nouălea cel mai bogat 

stat din Uniune, cu un venit pe cap de locuitor de 29.007 dolari. 

 

 

Sursă: www.agerpres.ro  

http://www.agerpres.ro/
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INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN SUSŢINE FILMUL ROMÂNESC LA FESTIVALUL 

INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA SALONIC 

 

https://www.icr.ro/pagini/institutul-cultural-roman-sustine-filmul-romanesc-la-festivalul-international-de-film-de-la-

salonic 

 

Institutul Cultural Român, reprezentat de Ambasada României în Republica Elenă, în calitate 

de membru asociat în cadrul clusterului EUNIC Grecia, susține participarea românească, în 

perioada 1-11 noiembrie 2018, la ediția cu numărul 59 a Festivalului Internațional de Film de la 

Salonic. Pentru 11 zile,  Salonic, al doilea mare oraş din Grecia, devine centrul filmului 

internţional. Mari artişti din întreaga lume cât şi cineaşti debutanţi  sunt prezenţi la malul mării 

Egee, intrând în concurs cu cele mai remarcabile creaţii cinematografice.  

 

Festivalul a debutat în 1960 şi de atunci a rămas cel mai important eveniment cinematografic 

din Grecia şi unul dintre cele mai importante din Europa de Sud Est. 

 

Ediția curentă include una din cele mai bogate selecții de filme românești, de remarcat filmele 

din secțiunea 'Balkan Survey', o secțiune de tradiție în cadrul Festivalului de la Salonic, 

coordonată de Dimitris Kerkinos. 

 

Minisecțiunea 'Before the Wave Breaks'/ 'Înainte de furtună', din 'Balkan Survey', va include 8 

filme româneşti de referință: „O lacrimă de fată” Iosif Demian 1980, România; „È pericoloso 

sporgersi” Nae Caranfil 1993, România, Franța; „Proba de Microfon” Mircea Daneliuc 1980, 

România; „100 De Lei” Mircea Săucan 1973, România; „Concurs” Dan Piţa 1982, România; 

„Reconstituirea” Lucian Pintilie 1969, România; „Secvențe” Alexandru Tatos 1982, România; 

„Marfa” şi banii Cristi Puiu 2001, România.  

 

https://www.icr.ro/pagini/institutul-cultural-roman-sustine-filmul-romanesc-la-festivalul-international-de-film-de-la-salonic
https://www.icr.ro/pagini/institutul-cultural-roman-sustine-filmul-romanesc-la-festivalul-international-de-film-de-la-salonic
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Printre filmele românești incluse în selecția oficială a secțiunii, alături de „Moromeții 2” 

(premiera mondială), se numără și „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”(r. 

Radu Jude, România) și „Alice T.” (r. Radu Muntean, România).  

 

Filmul “Touch Me Not” al Adinei Pintilie, câștigător în competiția oficială de la Berlin, a fost 

inclus în secțiunea "Out of Competition" și va avea două proiecții în cadrul Festivalului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.icr.ro 

http://www.icr.ro/
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JUMĂTATE DIN CEI CARE AU PLECAT DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMII 3 ANI SUNT TINERI DE 

20-34 DE ANI 

 

https://www.edupedu.ro/http-www-insse-ro-cms-sites-default-files-field-publicatii-

efectele_economice_si_sociale_ale_migratiei_asupra_copiilor_ramasi_acasa-pdf/ 

 

Din 2015 până în 2017 înclusiv, 621.623 de români au plecat în străinătate, potrivit Institutului 

Național de Statistică. Aproape jumătate dintre ei, 300.831, au fost tineri cu vârsta între 20 și 

34 de ani. Dintre cei plecați 106.340 sunt copii, adolescenți și tineri cu vârste de până la 19 

ani, adică 17% din totalul emigranților din această perioadă. Orașe precum Satu-Mare sau 

Botoșani au o populație asemănătoare. 

 

Pe categorii de vârste, creșterile de la an la an sunt mai ales pe grupele de vârstă 0-19 ani, 35-

49 și 50 de ani și peste, potrivit datelor INS. Din graficul de mai jos se vede că cea mai 

numeroasă grupă care emigrează este cea a tinerilor cu vârste între 20 și 34 de ani, 300.831 

persoane între 2015 și 2017. Vorbim despre echivalentul populației unui oraș cât Iași. 

 

Numărul emigranților a fost în creștere de la un an la altul. În 2016 au fost cu 12 mii mai mulți 

https://www.edupedu.ro/http-www-insse-ro-cms-sites-default-files-field-publicatii-efectele_economice_si_sociale_ale_migratiei_asupra_copiilor_ramasi_acasa-pdf/
https://www.edupedu.ro/http-www-insse-ro-cms-sites-default-files-field-publicatii-efectele_economice_si_sociale_ale_migratiei_asupra_copiilor_ramasi_acasa-pdf/
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ca în 2015, iar în 2017, cu 11.749 mai mulți ca în anul precedent. 

 

    Unde emigrează românii 

 

În anul 2017, principalele ţări de destinaţie au fost Marea Britanie, unde şi-au stabilit reşedinţa 

obişnuită 23,3% din totalul persoanelor care au emigrat, Italia (20,1%) şi Spania (13,5%). 

 

    Cine sunt cei care emigrează 

 

Mai ales locuitorii din județele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, conform 

datelor Anchetei forței de muncă ȋn gospodării, făcută de INS. Aproape jumătate dintre 

persoanele plecate ȋn străinătate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, au casa în această 

zonă (43,8% ȋn anul 2016 şi 47,6% ȋn 2017). Cele mai slabe migrații au loc în județele din 

vestul țării: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, și în București-Ilfov, sub 2,0% din 

numărul total al persoanelor plecate ȋn străinătate. 

 

După gradul de instruire, peste 60,0% dintre persoanele de 18 ani şi peste aveau studii medii 

(liceu, profesională, postliceală). Ponderea celor cu studii de nivel scăzut (fără școală sau cu 

școala primară, ori gimnaziu) era de 29,3% ȋn anul 2016 şi 30,9% ȋn 2017, iar a celor cu studii 

superioare (facultate, master, doctorat) de 7,5% ȋn anul 2016 şi 6,6 % ȋn anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.edupedu.ro  

http://www.edupedu.ro/
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OPERAȚIONALIZAREA CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA EDINBURGH 

(REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD) 

 

http://www.mae.ro/node/47370 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează că începând de miercuri, 7 noiembrie 2018, 

Consulatul General al României la Edinburgh din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord a fost deschis cetățenilor români, solicitanți de servicii consulare, ca urmare a ridicării 

rangului biroului consular existent la cel de consulat general. Astfel, în prezent, România are 

operaționalizate pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord două 

reprezentanțe diplomatice și consulare care oferă servicii, asistență și protecție consulară 

numărului semnificativ de cetățeni români care se regăsesc pe teritoriul acestui stat. 

 

Totodată, ridicarea la rang de consulat general a biroului consular de la Edinburgh se 

circumscrie procesului complex de extindere a rețelei consulare a României care, alături de 

deschiderea Consulatului General al României la Miami (SUA) și a Biroului Consular de la 

Melbourne (Australia), include și operaționalizarea, în cel mai scurt timp, a oficiului consular de 

la Manchester (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord). 

 

Astfel, începând cu data de 7 noiembrie 2018, Consulatul General al României la Edinburgh 

primește și procesează cererile de servicii, asistență și protecție consulară formulate de către 

cetățenii români din circumscripția consulară formată din: Scoția (Aberdeenshire, Angus, 

Argyll and Bute, Ayrshire, Dumfries and Galloway, Dunbartonshire, Dundee, Edinburgh, Fife, 

Glasgow, Highland and Islands, Inverclyde, Lanarkshire, Lothian Region, Perth and Kinross, 

Renfrewshire, Scottish Borders, Sterling and Clackmannanshire) și Irlanda de Nord (Antrim, 

Armagh, Belfast, Derry and Londonderry, Down, Fermanagh, Tyrone). 

http://www.mae.ro/node/47370
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Coordonatele Consulatului General al României la Edinburgh sunt următoarele: 

Adresă: 7-9 North St. David Street, Edinburgh, EH2 1AW 

Telefoane informații consulare pentru cetățenii români (Call Center - București): 0044 131 524 

9491; 0044 131 524 9492. 

Telefon urgență: 0044 7951 85 84 45 – numărul de telefon este strict pentru anunțarea unor 

situații deosebite (accidente,decese) în care se află cetățenii români. La această linie de 

telefon NU se fac programări și nu se furnizează informații consulare! 

E-mail: contact@informatiiconsulare.ro (pentru solicitarea de informații consulare) 

Site web: http://edinburgh.mae.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: www.mae.ro 

http://edinburgh.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU 

ANUL 2019 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-inchiderea-sesiunii-de-proiecte-pentru-anul-2018/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță închiderea sesiunii de depunere a cererilor 

de finanțare privind proiectele derulate în anul 2018. 

 

Începând cu data de 1 noiembrie, se pot depune cereri de finanțare aferente proiectelor care 

se desfășoară în cursul anului 2019. 

 

Cererile de finanțare depuse în intervalul orar 8.30-16.30 sunt înregistrate în ziua transmiterii 

acestora. 

 

Cererile de finanțare depuse după intervalul orar mai sus menționat sunt înregistrate în ziua 

următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.mprp.gov.ro/ 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-inchiderea-sesiunii-de-proiecte-pentru-anul-2018/
http://www.mprp.gov.ro/
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GALA „100 PENTRU CENTENAR” A AJUNS LA TEL AVIV 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-a-ajuns-la-tel-aviv/ 

 

Într-o atmosferă încărcată de emoție, orașul Tel Aviv a găzduit joi, 1 noiembrie a.c., cea de-a 

zecea Gală „100 pentru Centenar”.  Însemnătatea momentului a fost dublată de faptul că anul 

2018 este un an aniversar atât pentru România, cât și pentru Israel. România celebrează 100 

de ani de la Marea Unire, iar Israelul sărbătorește 70 de ani de independență. 

 

„Legăturile dintre țările noastre au un fundament puternic, iar comunitatea de români originari 

din România din Israel este deosebit de apreciată pentru implicarea în proiecte care vizează 

pe de o parte, păstrarea și promovarea identității românești și pe de altă parte, dezvoltarea 

socială, culturală și economică a țării unde s-au stabilit. Vorbim despre oameni extraordinari, 

cu activități variate, care nu au uitat România și care îi fac cinste oriunde se află. Totodată, 

vreau să mulțumesc echipei misiunii diplomatice de la Tel Aviv și gazdei noastre, Institutului 

Cultural Român, pentru toată susținerea acordată în realizarea acestui eveniment, întrucât 

doar prin eforturi comune se ajunge la rezultate de succes. Le mulțumesc românilor din Israel 

și îi asigur că au un partener în ministerul nostru”, a subliniat Natalia-Elena Intotero, ministrul 

pentru românii de pretutindeni. 

 

La evenimentul organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) în parteneriat cu 

Ambasada României în Statul Israel, zece români cu activități deosebite, promotori ai valorilor 

și identității românești, au fost premiați cu distincții simbolice în semn de recunoaștere și 

apreciere a meritelor și contribuției lor la imaginea României în lume. De asemenea, doi 

reprezentanți ai comunității originarilor din România au primit premii speciale. Gala s-a bucurat 

și de participarea sopranei Monica Schwartz, care a încântat audiența prin programul său 

artistic. 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-a-ajuns-la-tel-aviv/
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Tel Avivul încheie parcursul seriei „100 pentru Centenar” din statele unde există comunități 

semnificative de români, însă MRP va continua inițiativele și demersurile prin care să le aducă 

recunoaștere conaționalilor de peste hotare și contribuției lor valoroase la promovarea a tot ce 

România are mai bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.mprp.gov.ro/  
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ROMÂNIA A DONAT REPUBLICII MOLDOVA APROAPE 200 DE MICROBUZE ȘCOLARE: 

DOUĂ DINTRE ELE TRANSPORTĂ ELEVII LA SINGURUL LICEU CU PREDARE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ DE LA COMRAT 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29130-2018-11-08-12-31-07.html 

 

În ultimii patru ani, România a donat R. Moldova 196 de microbuze școlare, care au fost 

repartizate instituțiilor de învățământ din întreaga republică, transmite Ziarul National, preluat 

de Romanian Global News. 

Cu ajutorul acestora, elevii care locuiesc la zeci de kilometri distanță de instituțiile de 

învățământ ajung în siguranță și gratuit în fiecare dimineață la școală, iar la amiază sau seara 

- acasă. 

Primele 100 de microbuze școlare au trecut Prutul în 2014, iar altele 96 - în anul trecut, cu 

ocazia vizitei în R. Moldova a premierului român de atunci, Mihai Tudose. 

Două dintre microbuzele din cel de-al doilea lot au ajuns în anul trecut la Liceul „Mihai 

Eminescu" de la Comrat. 

Profesorul de istorie de la acest liceu, Ștefan Bejan, afirmă că ajutorul a fost unul binevenit, 

fiindcă elevii au posibilitatea să se deplaseze gratuit cu aceste microbuze la singura instituție 

de învățământ cu predare în limba română din zona respectivă. 

 

Profesoara de limbă franceză de la același liceu, Eugenia Tarlev, care locuiește la o distanță 

de 12 kilometri de liceu și vine la serviciu cu unul dintre aceste microbuze, a mulțumit 

Guvernului României din numele părinților și al elevilor pentru grija față de copiii din R. 

Moldova. 

Clipul video a fost realizat de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare „RoAid", 

în cadrul „Proiectului de comunicare pentru promovarea avantajelor concrete ale inițiativelor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29130-2018-11-08-12-31-07.html
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finanțate de România în Republica Moldova în ultimii ani, adresate cetățenilor din Republica 

Moldova". 

Anterior, România a mai donat 35 de automobile pentru instituţiile publice din R. Moldova, dar 

și trei autobuze pentru Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu", Teatrul Naţional „Eugene 

Ionesco" şi Teatrul „Satiricus I.L. Caragiale". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  
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INFORMARE ASUPRA VIZITEI DE LUCRU A DOMNULUI SENATOR MIHAIL RADU-MIHAI, 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII DIN 

SENATUL ROMÂNIEI, ÎN SEVILLA, SPANIA 

 

În data de 1 noiembrie 2018, domnul senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara ţării din Senatul României, a efectuat o vizită de lucru în 

capitala regiunii autonome Andaluzia, Sevilla, Spania.  

 

Domnul senator a participat la o întâlnire a unor tineri din parohiile Protopopiatul Sevilla. Tema 

evenimentului propusă de organizatori a fost:" «Cumpăr, deci exist?» Tânărul de azi între 

exces și cumpătare”. A fost un eveniment interactiv, cu implicarea directă a tinerilor pe un 

subiect de impact pentru tânăra generație și nu 

numai. 

 

Cu această ocazie a putut interacționa și cu alți 

membri ai comunității și cu reprezentanții asociației 

« Amigos de los rumanos en Sevilla y Andalucia" » 

condusă de doamna Doinița Fenechiu. Cetățenii au 

expus problemele întâlnite în interacțiunea cu 

administrația din România (dificultăți in 

recunoașterea diplomelor, în obținerea anumitor 

documente administrative, etc.). Au fost discutate 

diversele soluții posibile pentru ușurarea 

demersurilor, cum ar fi recunoașterea pașaportului 

ca act de identitate. 
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Agenda deplasării a inclus bineînteles si o etapă la consulat, discuții cu domnul Consul 

General Radu Cătălin Mardare și echipa sa, care au prezentat modul de lucru și obstacolele 

întâlnite în activitate. 


