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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

Locuri de muncă în Spaţiul Economic European 

„Ziua românilor de pretutindeni”, sărbătorită în Torrejon de Ardoz ( Spania) 

Cursuri de limba română la Berlin 

Lisabona citeşte româneşte 

Români în Europa – copii uniţi prin Centenar 

La Bari a fost inaugurat primul infokioşk pentru informarea românilor 

Concert dedicat Zilei Românilor de Pretutindeni, la Viena 

 

 

III. ACTUALITATE 

Mesajul preşedintelui Iohannis de Ziua Europei 

Începe campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!” 

Manifestări culturale realizate cu prilejul Zilei Europei în reprezentanţele ICR 

Intotero (MRP) a prezentat posibilităţile pe care românii de pretutindeni le au pentru a 

deschide afaceri cu sprijin din partea Guvernului 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

Legea privind aprobarea burselor de studiu pentru elevii etnici români din Ucraina a fost 

aprobată. Natalia Intotero: Sperăm ca acest început să fie doar un prim pas către iniţiative şi 

demersuri dedicate etnicilor noştri din Ucraina. 

Interpelarea domnului senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni 
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-spatiul-economic-european/ 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

1.255 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Germania – 900 locuri de muncă: 400 manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 53 

lăcătuş, 52 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 21 şofer de camion, 12 bucătar, 10 manipulant 

mărfuri, 10 personal în domeniul gastronomic, 8 demi chef de rang, 7 dezvoltator software, 5 

ospătar pentru bachete, 5 personal servire la bar, 2 îngrijitor de animale (bovine), 2 mecanic 

instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 2 montator structuri din oţel, 2 montator instalaţii 

electrice, 1 cosmetician, 1 commis de partie, 1 chef de partie, 1 demi chef de partie, 1 

dezvoltator senior front-end, 1 maseur, 1 macaragiu, 1 programator Full-Stack în dezvoltare de 

produse; 

 

Olanda – 205 locuri de muncă: 50 sortator şi împachetator bulbi de flori, 50 operatori la maşini 

pentru bulbi de flori, 25 culegători de ciuperci, 20 operator maşini, 15 culegător căpşuni, 10 

culegător de ardei, 10 lăcătuş, 5 culegător şi sortator de flori, 5 culegător afine, 5 inginer, 5 

inginer mecanic, 5 sudor; 

 

Polonia – 40 locuri de muncă: 20 sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar; 

 

Cehia – 30 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC; 

 

Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 instalator, 2 măcelar/tranşator porci sau vite, 1 consultant în 

microbiologie, 1 consultant în imunologie şi medicină de transfuzie, 1 director tehnic; 

 

Ungaria – 14 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier, 1 funcţionar administrativ, 

1 grafician, 1 magazonier, 1 maşinist; 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-spatiul-economic-european/
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Finlanda – 10 locuri de muncă: 10 manipulant stator; 

 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

 

Spania – 10 locuri de muncă: 4 muncitor fermă de porci, 3 tehnician, 2 şofer camion transport 

internaţional, 1 supervisor fermă porci; 

 

Malta – 10 locuri de muncă: 10 operator maşini/producţie; 

 

Austria – 5 locuri de muncă: 5 hair-stylist; 

 

Estonia – 5 locuri de muncă: 5 lucrător în construcţii, constructor; 

 

Belgia – 1 locuri de muncă: 1 inginer proiectant CAD. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI”, SĂRBĂTORITĂ ÎN TORREJON DE ARDOZ  

(SPANIA) 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-sarbatorita-in-torrejon-de-ardoz-spania/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni în parteneriat cu Asociaţia 

Muntenia din Spania şi Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa (FADERE) organizează în 

data de 13 mai 2018, începând cu ora 18,00, spectacolul „Ca românul nu-i niciunul”. 

 

Pe scena Casei de Cultură din Torrejon de Ardoz vor urca tineri instrumentişti şi solişti din 

Spania, dar şi artişti de renume din Ţară precum Jeny Nicolau, Ansamblul „Doruri Româneşti”, 

Nicoleta Petrică, Mihaela Danciu, Olga Ciucă, Ioana Iordache, Dumitru Lucia, Mariana şi Florin 

Matei, Ion Anghel, Aurel Cojocaru şi alţii. Spectacolul deschide seria de evenimente ale 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” dedicate sărbătoririi Zilei Românilor de Pretutindeni. 

Totodată, intrarea este liberă. 

 

Organizarea evenimentului care vizează promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti prin 

arta spectacolului reprezintă o ocazie excepţională de a valorifica, atât în rândul comunităţii 

româneşti din Torreon de Ardoz – Spania şi zonele limitrofe, dar şi indirect în rândul 

comunităţii autohtone, a unei imagini diferite a României, astfel încât percepţia publicului larg 

faţă de Ţară, dar şi faţă de comunităţile româneşti, să fie modificată pozitiv. 

 

Ziua Românilor de Pretutindeni este marcată, începând cu anul 2015, în ultima duminică a 

lunii mai. Până în anul 2014, Ziua Românilor de Pretutindeni era celebrată la 30 noiembrie, 

odată cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, potrivit 

Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 21 noiembrie 2007. Articolul 10 din Legea 

299/2007 a fost modificat prin Legea 101/2015, conform căreia se schimbă data la care se 

sărbătoreşte această zi. 

 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-sarbatorita-in-torrejon-de-ardoz-spania/
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Proiectul se înscrie în  Programul strategic IEH pe anul 2018 – Spaţiul cultural comun 

românesc – Centenar Marea Unire 1918 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA BERLIN 

http://www.timpromanesc.ro/cursuri-de-limba-romana-la-berlin/ 

 

O nouă sesiune de cursuri de limba română pentru nivelurile A2.1 si A2.2 va începe la Berlin 

în data de 15 mai. Testul de evaluare a cunoştinţelor va avea loc în data de 15 mai de la orele 

17.30  la sediul ICR Berlin. În funcţie de rezultate, participanţii vor fi repartizaţi la unul dintre 

module (A2.1 sau A2.2). Modulele sunt alcătuite din 10 şedinţe săptămânale.Orar: nivel A2.2 : 

marţi, 18:00 – 19:00; nivel A2.1 : marţi, 19.30- 20.30. Profesor pentru aceste cursur va fi Ana 

Maria Carabelea. 

 

Cursurile au loc la sediul ICR Berlin, Reinhardststr.14, 10117 Berlin (Intrare H, etaj 5). Taxă de 

participare: 60 EUR preţ întreg, 40 EUR pentru studenţi, elevi, pensionari. Înscrieri pe mail la 

adresa: Daniela.duca@rki-berlin.de 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/cursuri-de-limba-romana-la-berlin/
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LISABONA CITEŞTE ROMÂNEŞTE 

http://www.timpromanesc.ro/lisabona-citeste-romaneste/ 

 

În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri, Lectoratul de Limba Română (LLRL) din cadrul 

Universităţii din Lisabona, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Lisabona şi 

Ambasada României în Portugalia, organizează la Universitatea din Lisabona, în perioada 7-

11 mai 2018, Săptămâna culturală românească. 

 

Pe parcursul celor cinci zile, sunt programate activităţi de promovare şi consolidare a limbii şi 

culturii române în mediul academic portughez. 

 

Săptămâna culturală românească a început luni, 7 mai, cu o oră deschisă de limba română, 

susţinută de Roxana Ciolăneanu, lector de limba română la Universitatea din Lisabona, şi va 

continua cu un atelier de traduceri, organizat în parteneriat cu Lectoratul de limba română de 

la Universitatea Sapienza, Roma. Tot în data de 7 mai, a fost proiectat documentarul Wild 

Carphatia I, subtitrat în limba portugheză, obţinut cu sprijinul Almond Films pentru Travel 

Channel, precum şi o selecţie de scurtmetraje româneşti de animaţie „Best of Anim’Est”, 

obţinute cu sprijinul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie -„Anim’Est”. 

 

În zilele de 8 şi 9 mai, se va desfăşura cea de-a VII-a ediţie a conferinţei dedicate studiilor 

româneşti la Universitatea din Lisabona, a cărei temă centrală va fi Mituri, legende şi basme în 

traducere. Tradiţia conferinţelor prin care se urmăreşte promovarea identităţii lingvistice şi 

culturale româneşti, precum şi abordarea predării limbii române ca limbă străină a început din 

2012. Sesiunile de prezentări şi de prelegeri sunt organizate de Lectoratul de Limba Română 

de la Universitatea din Lisabona, Institutul Cultural Român de la Lisabona susţinând 

participarea a doi specialişti prestigioşi din România, din cadrul Universităţii Bucureşti, Prof. 

univ. Radu Toma şi Conf. univ. Ioana Fruntelată. 

 

Seria de activităţi va continua în data de 10 mai, cu proiectul lansat anul trecut de ICR 

http://www.timpromanesc.ro/lisabona-citeste-romaneste/
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Lisabona şi Ambasada României în  Portugalia – maratonul de lectură, intitulat Lisabona 

citeşte româneşte, care omagiază autorii români clasici, moderni sau contemporani. În acest 

an, maratonul de lectură va fi organizat la Biblioteca Facultăţii de Litere (FLUL), sub semnul 

personalităţii reputatului profesor şi filolog Victor Buescu, exilat în Portugalia după instaurarea 

regimului comunist în România. Amfitrionul evenimentului va fi însăşi fiica acestuia, doamna 

Helena Carvalhão Buescu, profesor de literatură comparată în cadrul FLUL. Alături de 

studenţii şi profesorii Universităţii din Lisabona, vor participa  Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR, 

Ioana Bivolaru, Ambasadorul României în Republica Portugheză, scriitori portughezi, 

personalităţi ale vieţii culturale lisaboneze, traducători, membri ai diasporei româneşti, public 

amator de literatură. 

 

Fiecare cititor îşi va rezerva pe calendarul evenimentului un timp de lectură (circa 5 minute), fie 

în limba portugheză, fie direct în română. Pe parcursul maratonului, tânărul interpret de origine 

română stabilit în Portugalia, Titus Isfan, va acompania lecturile cu fragmente muzicale de 

chitară clasică. De asemenea, pentru amatorii de gastronomie, tot în cadrul Bibliotecii FLUL, 

va fi amenajat un stand cu preparate tradiţionale româneşti. 

 

Săptămâna culturală românească se va încheia vineri, 11 mai, cu vernisajul expoziţiei 

„România nobilă şi regală”, a fotografului portughez José Luís Jorge, în Sala Lambrino-

Buescu, un spaţiu dedicat studiilor româneşti, inaugurat în anul 2016, în memoria profesorilor 

Scarlat Lambrino şi Victor Buescu. 

Expoziţia  cuprinde aproximativ 20 de fotografii ale câtorva dintre reşedinţele familiei regale 

române, adevărate bijuterii arhitecturale, fiind aşadar un prilej de a face cunoscută studenţilor 

o importantă pagină a istoriei României.  Evenimentul este deschis publicului larg.  Programul 

complet poate fi consultat aici: https://sites.google.com/a/campus.ul.pt/the-7th-edition-of-the-

conference-dedicated-to-romanian-studies-at-the-university-of-lisbon/romanian-cultural-week. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNI ÎN EUROPA – COPII UNIŢI PRIN CENTENAR 

http://www.timpromanesc.ro/romani-in-europa-copii-uniti-prin-centenar/ 

 

Institutul Hispano Român lansează concursul „România într-o sută de cuvinte”, adresat tuturor 

copiilor şi tinerilor între 3 si 18 ani din provincia Castellón si judetul Dambovita. 

 

Astfel, sub motto-ul „Români în Europa – copii uniţi prin Centenar” şi pentru a marca implinirea 

unui secol de la Marea Unire, concursul se adresează tuturor copiilor şi tinerilor între 3 si 18 

ani din provincia Castellón si judetul Dambovita. În cadrul acestuia există trei categorii: 

participanţii între 3 şi 6 ani sunt invitaţi să facă un desen pornind de la un cuvânt  legat de 

România pe care îl vor alege dintr-o listă, cei între 7 si 11 ani  să scrie o compunere, iar cei 

mari cu vârsta cuprinsă între 12 si 18 ani sunt invitaţi să pregătească o poezie, un eseu sau o 

scrisoare pe tema experienţei lor cu România. 

 

Pot participa, cu o singura lucrare, copii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani, care locuiesc în 

provincia Castellón şi în judeţul Dâmboviţa. 

 

Lucrările se vor împărţi în 3 secţiuni: 

 

Grupa de vârstă 3-6 ani, desen –  Concurenţii vor realiza un desen pornind de la un cuvânt. 

Acest cuvânt va fi inclus în titlul desenului şi poate fi un substantiv, un verb, un adjectiv 

(exemplu: munte, Eminescu, Brâncuşi, popular, iubesc, sărbătoresc, unit etc.)  Caracteristicile 

desenului: – coală albă format A4; – tehnica de lucru este la alegere: culori, carioci, acuarelă; 

– lucrările se vor eticheta pe verso, în colţul din dreapta jos, cu o etichetă, după model, din 

care să reiasă datele concurentului: Titlul lucrării, Cuvântul ales, Numele şi prenumele 

copilului, Vârsta,  Şcoala, Localitatea, Îndrumător. 

 

Grupa de vârstă 7-11 ani – concurenţii trebuie redacteze o compunere de maxim 100 de 

cuvinte sau desen. Mai precis, concurenţii vor prezenta, în aproximativ 100 de cuvinte, un 

http://www.timpromanesc.ro/romani-in-europa-copii-uniti-prin-centenar/
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element din geografía, istoria, cultura României, element pe care-l consideră reprezentativ 

(exemple de elemente: momente istorice, tradiţii, obiceiuri, natură, artă populară, ie, costum 

popular, revoluţie, libertate, personalităţi istorice, grai, poveste, legendă, dans, bunici, zăpadă, 

vară, personalităţi din cultură etc.). Pot completa lucrarea cu desene, colaj de fotografii, 

pictură, pe aceeaşi foaie. 

 

Caracteristicile lucrării: – coală albă format A4; – tehnica de lucru este la alegere: culori, 

carioci, acuarelă, creion; – cuvintele alese se vor sublinia; – lucrările se vor eticheta pe verso, 

în colţul din dreapta jos, cu o etichetă, după model, din care să reiasă datele concurentului: 

Titlul lucrării; Cuvintele alese; Numele şi prenumele copilului; Vârsta; Clasa; Şcoala ; 

Localitatea;  Îndrumător. 

 

Grupa de vârstă 12-18 ani, tinerii trebuie să realizeze la alegere  eseu/ poezie/scrisoare. 

Concurenţii vor realiza un eseu/poezie/scrisoare de o pagină, în care vor expune experienţa 

lor în şi despre România, explicând ce le place sau ce nu le place, ce ar schimba, ce ar păstra, 

etc.  Caracteristicile lucrării: – coală albă format A4; – lucrările vor fi etichetate pe verso, în 

colţul din dreapta jos, cu o etichetă, după model, din care să reiasă datele concurentului: Titlul 

lucrării; Numele şi prenumele copilului;  Vârsta; Clasa; Şcoala; Localitatea;  Îndrumător. 

 

Lucrările se trimit (scanate format A4 sau fotografíe) la adresa de e-mail 

contacto@institutohispanorumano.org sau prin poştă la adresa Plz. Huerto Sogueros nº 1, 

entl. Pta.6, 12001, Castellón, până la data de 20 mai 2018, data poştei. 

 

Toate lucrările intră în posesia Institutului Hispano Român (IHR). Concursul a inceput in data 

de 9 mai. Se vor lua în considerare doar lucrările primite până la data de 25 mai. Lucrările se 

vor publica pe măsură ce vor fi primite, pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/Instituto-Hispano-Rumano-436992583300006/ şi pe blogul IHR 

https://institutohispanorumano.wordpress.com/. 
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Publicul poate vota până pe 29 mai lucrarea preferată (votul digital este consultativ). Pentru 

fiecare secţiune, Juriul (5 persoane) va alege 3 câştigători. Se va oferi şi un premiu al 

publicului pentru fiecare secţiune celei mai votate lucrări (votul publicului/digital). 

 

Lucrările se vor expune în ziua celebrării Zilei Copilului. Lucrările realizate în România se vor 

expune în Târgovişte, într-o locaţie aleasă de organizatori/colaboratori. Lucrările realizate pe 

teritoriul Spaniei se vor expune în Castellon, într-o locaţie aleasă de organizatori. Data la care 

va avea loc premierea şi expunerea lucrărilor va fi comunicată până pe 25 mai 2018, prin 

intermediul paginii de Facebook al IHR, şi, de asemenea, prin email trimis colaboratorilor. 

 

Nu se vor lua în considerare lucrările în care apar copii după picturi, desene, opere literare 

nespecificate. În cazul în care se imită o lucrare, se specifică titlul şi autorul după care s-a 

făcut imitaţia. 

 

Criterii de evaluare: – originalitatea lucrării; – corectitudinea exprimării în scris (punctele 3.2. si 

3.3.); – respectarea temelor date. 

 

Lucrările elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu de 

specialitate. Se vor acorda premiile I, II, III şi un premiu al publicului pentru fiecare secţiune 

celei mai votate lucrări (votul publicului/digital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA BARI A FOST INAUGURAT PRIMUL INFOKIOŞK PENTRU INFORMAREA 

ROMÂNILOR 

http://www.timpromanesc.ro/la-bari-a-fost-inaugurat-primul-infokiosk-pentru-informarea-romanilor/ 

 

În  cadrul vizitei de lucru în Italia, ministrul Natalia Intotero  a participat la inaugurarea oficială a 

primului dintre cele trei infokioşk-uri achiziţionate de Consulatul General la Bari. 

Dispozitivele pun la dispoziţia cetăţenilor români informaţii despre servicii consulare, condiţii de 

muncă precum şi despre drepturile şi obligaţiile care le revin. Totodată, ministrul s-a întâlnit cu 

reprezentanţii Federaţiei Lucrătorilor din Agricultură şi Industrie (FLAI-CGIL). 

Semnarea protocolului de colaborare dintre Consulatul General de la Bari şi Federaţia 

Lucrătorilor din Agricultură şi Industrie privind instalarea acestor puncte de informare vine ca 

răspuns la nevoile şi solicitările cetăţenilor români din regiune şi reprezintă rezultatul eforturilor 

autorităţilor române şi italiene, deopotrivă. 

“Este extrem de important ca românii noştri să îşi cunoască drepturile, să îşi facă asigurări de 

sănătate şi de viaţă şi să cunoască legislaţia privind protecţia muncii. O informare corectă 

poate salva vieţi, poate preîntâmpina tragedii. Doresc să le reamintesc tuturor românilor cât de 

important este să se informeze din surse corecte şi credibile înainte de a pleca la muncă în 

străinătate, dar şi după ce vor ajunge în ţara unde urmează să trăiască, să muncească, să 

studieze. Felicit Consulatul General al României la Bari, o felicit pe doamna consul Lucreţia 

Tănase pentru acest proiect care constituie, fără doar şi poate, un exemplu de bune practici şi 

care ar putea fi extins în toată Italia”, a spus ministrul Intotero. 

Demnitarul le-a mulţumit sindicatelor şi autorităţilor italiene pentru susţinere şi implicare. De 

asemenea, ministrul a reiterat eforturile autorităţilor din România de le a oferi asistenţă 

cetăţenilor români care aleg să trăiască în afara ţării prin colectarea şi furnizarea de informaţii 

care să preîntâmpine eventuale cazuri de abuz şi exploatare, precum şi prin identificarea unor 

măsuri directe de sprijin. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/la-bari-a-fost-inaugurat-primul-infokiosk-pentru-informarea-romanilor/
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CONCERT DEDICAT ZILEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, LA VIENA 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-zilei-romanilor-de-pretutindeni-la-viena/ 

 

Luni, 14 mai, ora 19.00, în Salonul Bank Austria din Altes Rathaus din Viena (Barocksaal, 

Wipplingerstraße 8, 1010), are loc un concert susţinut de Metropolitan Kammerorchester Wien 

– concert-maestru Ion Scripcaru – sub bagheta dirijorului Ruben Doran. Evenimentul organizat 

de Institutul Cultural Român de la Viena şi Asociaţia „Mihai Eminescu“ din Viena este dedicat 

Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită pe 27 mai 2018. 

Ruben Doran, născut în anul 1989 în Oravița, a început studiul pianului la vârsta de 5 ani, sub 

îndrumarea profesorului Ion Florea. Urmează cursurile Școlii de Muzică clasele I-VIII din 

Oravița absolvind în anul 2004 la clasa prof. Rodica Ogrin.A activat în perioada 2004-2007 că 

dirijor suplinitor al orchestrei Bisericii Baptiste din Oravița, sub îndrumarea maestrului Sava 

Crănicean, iar din anul 2007 ca dirijor al corului Aurora din Oravița.În anul 2012 şi-a continuat 

studiile la Viena, fiind admis la Prayner Konservatorium, secția dirijat orchestral la clasa prof. 

Josef Stolz. Aici a mai studiat pianul cu prof. Stefan Zikoudis și dirijat coral sub îndrumarea 

prof. Robert Fontane. 

Tot din anul 2012 activează ca tenor în Corul Societății St. Ulrich din Viena, iar din anul 2017 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-zilei-romanilor-de-pretutindeni-la-viena/
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devine dirijor secund al corului, astfel colaborând la diverse concerte cu orchestra Joseph 

Haydn Konzertverein. Acumuleaza o experiență vastă studiind tehnica dirijatului cu maestrul 

Alfred Eschwe, dirijor al Volksoper din Viena. Ca pianist, concertează la Viena alături de artiști 

renumiți ai Wiener Staatsoper precum Liviu Burz, Eliza Marian–Zurmann, Ion Tibrea, Irena 

Krsteska sau Miki Stojanov, tenor al Saarländisches Staatstheater. 

Concertul din 14 mai marchează debutul internaţional al lui Ruben Doran în calitate de dirijor. 

De asemenea, intrarea este liberă. Cei ce doresc să ia parte la acest eveniment sunt rugaţi să 

confirme participarea şi numărul de locuri până la data de 10 mai la adresa uawg@rkiwien.at. 

Ion Scripcaru s-a născut în 1987 în România. A început studiul viorii la vârsta de șase ani cu 

tatăl său. S-a perfecționat cu Arkadij Winokurow. Şi-a continuat studiile cu Vesna Stankovic la 

Graz. La Viena se remarcă atât ca muzician instrumentist cât şi ca lider de orchestra, fiind 

concert-maestru al Filarmonicii de Tineret din Viena, al Ambassade Orchester Wien şi Schloss 

Schönbrunn Orchester.A câștigat numeroase concursuri naționale şi internaționale. Din 2005 

este angajat al Wiener Volksopernorchester, iar în 2008 a fondat Metropolitan 

Kammerorchester Wien. 

Metropolitan Kammerorchester Wien a fost înființată în anul 2008, cu scopul de a oferi celor 

mai buni tineri muzicieni din Viena posibilitatea de a intra în contact cu personalități ale lumii 

muzicale și de a acumula experiență muzicală de cel mai înalt nivel. Orchestra a colaborat cu 

dirijorii Robert Fontane, Gál Rasche, Giuseppe Montesano şi Charles Prince și soliști precum 

Boris Kushnir, Patricia Nessy, Thomas Weinhappel, Erich Schagerl, Shkelzen Doli, Laura 

Magdalena Scripcaru, Natasa Veljkovic și Arkadi Vinokourov. 

Metropolitan Kammerorchester Wien a susţinut concerte în locuri prestigioase, cum ar fi 

Konzerthaus Viena, Ehrbar Saal Viena sau Stift Klosterneuburg. Din 2010 până în 2011, 

orchestra a avut statutul de „Orchestra in Residence“ al festivalului Wiener Operettensommer 

condus de Charles Prince. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

mailto:uawg@rkiwien.at
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MESAJUL PREŞEDINTELUI IOHANNIS DE ZIUA EUROPEI 

http://www.timpromanesc.ro/mesajul-presedintelui-iohannis-de-ziua-europei/ 

 

Mesajul preşedintelui Iohannis de Ziua Europei – Preşedintele României, Klaus Iohannis, a 

susţinut miercuri, 9 mai, la Palatul Cotroceni, un discurs cu ocazia recepţiei oferite de Ziua 

Europei. 

 

Vă prezentăm în continuare textul discursului: 

 

“Mă bucur să celebrăm împreună Ziua Europei, care, în acest an, are o însemnătate foarte 

mare pentru noi fiindcă celebrăm Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia. Marcăm, în această zi, 

şi 141 de ani de la proclamarea independenţei de stat a ţării noastre. Indiscutabil, România 

europeană de astăzi nu ar fi existat fără aspiraţiile şi sacrificiile generaţiilor anterioare. 

 

De-a lungul timpului, 9 Mai a devenit o dată reper pentru Uniunea noastră şi un moment de 

necesară reflecţie asupra viziunii părinţilor fondatori, care au înţeles cât de important era să 

lase urmaşilor un spaţiu durabil de solidaritate, ferit de riscul repetării experienţelor 

devastatoare ale celor două războaie mondiale. 

 

Proiectul european a schimbat fundamental continentul nostru. Este una dintre cele mai 

puternice idei politice articulate vreodată, care a transformat Europa într-o zonă de pace şi de 

prosperitate. 

 

Milioane de oameni trăiesc de peste şase decenii o viaţă mai bună, în care drepturile şi 

libertăţile le sunt respectate, regiuni întregi au susţinerea financiară pentru a-şi depăşi 

dificultăţile şi a se dezvolta, generaţii de tineri pot studia în marile universităţi europene. 

 

Pare greu de imaginat astăzi o Europă cu graniţe între statele sale, o Europă în interiorul 

căreia să fie dificil să călătoreşti, pare greu de imaginat o Europă fărâmiţată de neîncrederea 

http://www.timpromanesc.ro/mesajul-presedintelui-iohannis-de-ziua-europei/
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între ţări. 

 

Hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul 

întrebării rolul şi relevanţa Uniunii Europene. Ei sunt cei care omit cu bună ştiinţă beneficiile 

uriaşe ale apartenenţei la acest proiect, sugerând că ne-ar fi, poate, mai bine în afara marii 

familii europene. 

 

Auzim în ultima vreme în România voci care dau foarte uşor vina pe Europa şi pe Bruxelles 

pentru aproape orice. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjaţi de standardele 

europene de democraţie autentică. Ceea ce nu spun însă aceşti politicieni este că fără 

democraţie, fără stat de drept, fără legi corecte nu există prosperitate şi bunăstare pentru 

majoritatea cetăţenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. 

 

Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât şi să se bazeze pe avantajele incontestabile ale 

apartenenţei la Uniunea Europeană. 

 

Unul dintre bunurile cele mai de preţ ale Europei este democraţia. Pluralismul politic, 

guvernarea corectă şi în beneficiul tuturor, egalitatea în faţa legii, asigurarea unei justiţii 

independente sunt valori care au stat la baza dezvoltării statelor europene. Apărarea lor, a 

acestor valori, a redevenit astăzi o prioritate. 

 

Viitorul ţării noastre nu poate fi deturnat de la direcţia pe care s-a înscris. Europa este pentru 

România marea familie alături de care împărtăşeşte valori, aspiraţii şi un drum comun de 

dezvoltare. 

 

Democraţia rezistă prin implicare civică activă şi permanentă, libertatea se păstrează având 

curajul de a lupta pentru valorile în care credem, dreptatea prevalează când vocile celor care 

denunţă minciuna şi incorectitudinea nu se lasă intimidate. Locul României este alături de 

ţările europene în care democraţia, libertatea şi dreptatea triumfă. 
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Doamnelor şi domnilor, 

 

În primul semestrul al anului 2019, România va exercita Preşedinţia Consiliului Uniunii 

Europene, într-o perioadă de maximă importanţă pentru proiectul european. 

 

Pe durata mandatului nostru, se vor desfăşura următoarele alegeri la nivel european. 

 

Acestea vor constitui punctul de plecare al următorului ciclu instituţional european, şi aici mă 

refer la constituirea următorului Parlament European, precum şi, ulterior, a viitoarei Comisii 

Europene. 

 

Este important ca rezultatul acestor alegeri să reprezinte un succes pentru spiritul pro-

european şi să susţină o agendă ambiţioasă de consolidare a Europei. 

 

Pe durata Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, România va acţiona de o 

manieră vizibilă, angajată şi constructivă în discuţiile pe tema viitorului Europei. Spun acest 

lucru pentru că, de astăzi într-un an, pe 9 mai 2019, România va găzdui la Sibiu Summitul 

European extraordinar, care va defini direcţiile de dezvoltare a proiectului european. 

 

Este important ca viitoarea Agendă Strategică pe care o vom dezbate la Sibiu, ca rezultat al 

procesului de reflecţie privind viitorul Uniunii Europene, să aducă răspunsuri credibile pentru 

cetăţenii noştri. 

 

Parcursul european care va fi decis se va reflecta şi în procesul de modernizare şi reformă a 

bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. 

 

Negocierile vor fi dificile, având în vedere numeroasele presiuni generate de retragerea din 

Uniune a unui contribuitor important – Marea Britanie, precum şi de noile provocări cu care se 
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confruntă Uniunea – migraţie, securitate, apărare. 

 

Chiar dacă ne aflăm în plin proces de definire a viitorului Uniunii, fundamentele pe care 

construcţia europeană s-a sprijinit trebuie menţinute şi consolidate. 

 

O Europă întărită are nevoie, în continuare, de politici puternice, cum au fost şi trebuie să 

rămână cele de finanţare a infrastructurii, a formării profesionale, a incluziunii şi integrării 

sociale ori de dezvoltare a zonelor rurale şi de acordare de sprijin direct pentru fermieri. 

 

De asemenea, Piaţa internă şi cele patru libertăţi fundamentale sunt şi trebuie să rămână 

componente esenţiale pentru a atinge bunăstarea şi creşterea economică la nivelul întregului 

spaţiu european. 

 

Moneda unică rămâne una dintre cele mai tangibile dovezi ale integrării europene. România se 

angajează să adere la Zona Euro cât mai repede posibil, odată ce toate criteriile vor fi 

îndeplinite, cu scopul unui rezultat durabil atât în beneficiul cetăţenilor, cât şi al ansamblului 

economiei româneşti. 

 

Un alt domeniu în care unitatea europeană este esenţială este cel al securităţii interne. În 

condiţiile în care România este deja un furnizor de securitate, la cele mai înalte standarde, 

pentru Uniunea Europeană, vom continua demersurile pentru integrarea noastră cu drepturi 

depline în Spaţiul Schengen, integrare care va contribui la consolidarea securităţii întregii 

Uniuni Europene. 

 

Doamnelor şi domnilor, 

 

Într-o perioadă complicată la nivel global, lumea are nevoie de o Europă unită şi consolidată 

mai mult decât oricând. De prea multe ori noi, europenii, uităm cât de puternici putem fi 

împreună. 
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Iată un motiv pentru care avem nevoie de Ziua Europei, să fim mândri de ceea ce am realizat 

până acum, dar, în acelaşi timp, să conştientizăm că pacea şi securitatea, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pe care le luăm ca fiind de la sine înţelese, sunt garanţii 

câştigate cu greu şi care pot fi pierdute dacă nu le protejăm în continuare. 

 

Cred cu tărie că destinul Uniunii Europene trebuie să fie configurat pe fundamentele politicilor 

sale de succes, pe obiectivul principal al consolidării spaţiului european al libertăţii, al 

prosperităţii, al securităţii şi al unităţii. 

 

Sper că aşa va arăta viitorul, sper că vom rămâne cu toţii, împreună, angajaţi pe acest drum. 

La mulţi ani, România! La mulţi ani, Europa!” a fost mesajul preşedintelui Klaus Iohanis la 

recepţia dedicată Zilei Europei. 

 

  

                                 Foto: presidency.ro 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ÎNCEPE CAMPANIA „INFORMARE ACASĂ! SIGURANŢĂ ÎN LUME!” 

http://www.timpromanesc.ro/incepe-campania-informare-acasa-siguranta-in-lume/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu mai multe instituţii publice, a lansat 

astăzi, într-o ceremonie desfăşurată la Palatul Victoria, Campania Naţională „Informare acasă! 

Siguranţă în lume!”, ediţia 2018. 

 

Proiectul se va derula în două etape: mai-iunie, pentru tineri şi septembrie-octombrie, pentru 

adulţi. Campania se va desfăşura la nivelul întregii ţări şi este coordonată de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, care îşi propune astfel să informeze cetăţenii români asupra riscurilor 

la care se pot expune odată cu decizia de a căuta un loc de muncă, un program de studii sau 

de a se stabili în afara graniţelor României. 

 

Programul are drept scop informarea eficientă a cetăţenilor români cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile pe care le au în ţările în care intenţionează să muncească, să studieze şi/sau 

să locuiască, inclusiv la drepturile sociale (beneficii sociale şi servicii sociale) specifice fiecărui 

stat în parte; informare cu privire la accesul românilor din străinătate pe piaţa muncii, o mai 

bună cunoaştere a cadrului legislativ specific din statul-gazdă, a condiţiilor de siguranţă la locul 

de muncă, a garanţiilor, condiţiilor contractuale, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor care 

decurg din acestea, cu privire la locul de muncă; informarea cetăţenilor români cu privire la 

serviciile de asistenţă consulară şi la canalele de informare; conştientizarea pericolului la care 

se expun persoanele singure, femeile şi copiii, şi a pericolului de a deveni victime ale reţelelor 

transnaţionale de trafic de persoane; modul corect de accesare a locurilor de muncă; creşterea 

gradului de conştientizare a cetăţenilor români care doresc să plece în străinătate cu privire la 

importanţa menţinerii comunicării constante şi frecvente cu membrii familiei rămaşi în ţară. 

 

„Consider că această iniţiativă este o iniţiativă care se pliază pe realitate şi că ea vine în 

completarea multor iniţiative europene, iar pentru a combate fenomenul criminalităţii 

organizate, al sclaviei moderne avem nevoie de iniţiative atât la nivel european, cât şi la nivel 

http://www.timpromanesc.ro/incepe-campania-informare-acasa-siguranta-in-lume/
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naţional. În ultima perioadă ştim că mulţi români au plecat să studieze, să muncească în afara 

graniţelor ţării şi cred că trebuie să prevenim aceste două fenomene pe care le-am amintit – 

cel al sclaviei moderne şi al criminalităţii organizate„, a declarat Viorica Dăncilă cu prilejul 

acestui eveniment. 

 

De asemenea, premierul  a vorbit de perioada în care a fost europarlamentar şi a făcut parte 

dintr-o delegaţie care s-a deplasat în provincia italiană Ragusa, context în care a putut vedea 

ce înseamnă „sclavia modernă”. „Am văzut că lipsa de informare, lipsa unei campanii ne poate 

duce în situaţii nedorite, în care mulţi oameni pot suferi. De aceea cred că această iniţiativă, 

aplicată în 41 de judeţe ale ţării, poate aduce plusvaloare şi poate împiedica multe persoane 

să fie supuse unor tratamente nedorite. Cred că este important ca noi să putem preveni aceste 

lucruri şi sper ca această iniţiativă să fie un prim pas făcut în acest scop”, a spus Viorica 

Dăncilă. 

 

„Campania ‘Informare acasă! Siguranţă în lume!’ se va derula în două etape, prima etapă, 

respectiv lunile mai-iunie, dedicată tinerilor, tineri care doresc să studieze, să călătorească sau 

să muncească în străinătate, iar cea de-a doua etapă dedicată adulţilor se va desfăşura în 

perioada septembrie-octombrie pentru cei care doresc să muncească, sezonieri, în agricultură, 

în diferite servicii. Pentru prima etapă am primit sprijinul, pe lângă ministerele de resort, un 

sprijin considerabil din partea Ministerului Educaţiei, prin intermediul inspectoratelor şcolare 

judeţene, (…) în vederea mobilizării tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, (…) 

reprezentanţilor studenţilor, directorilor de instituţii de învăţământ, dar şi părinţilor şi 

sindicatelor. Ne propunem să ajungem în fiecare judeţ şi să aducem la cunoştinţă tot ceea ce 

statul român are proiecte în derulare, pentru ca românii noştri, care doresc să studieze, să 

călătorească sau să muncească în afară, să ştie că nu sunt singuri şi să ştie, dacă se vor afla 

în dificultate, cum şi unde, pe cine pot să contacteze şi în cel mai scurt timp să beneficieze de 

sprijin”, a subliniat  ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero. 

 

„Indiferent că sunt elevi, studenţi sau deja adulţi angajaţi sau în căutarea unui loc de muncă, 
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românii au libertatea de a se deplasa oriunde în lume, în funcţie de preferinţe, nevoi, 

oportunităţi, abilităţi sau calificare. Migraţia pentru studii sau pentru muncă a generat o serie 

de nevoi noi, la care statul este obligat să răspundă şi trebuie să o facă cu eficienţă şi cu 

atenţie în beneficiul cetăţenilor săi. (…) Un asemenea demers nu poate fi făcut decât în 

parteneriat de către toate ministerele care au în aria de atribuţii informarea cetăţenilor români. 

Aşadar prezenţa Ministerului Educaţiei Naţionale ca partener al acestei campanii este una 

necesară şi utilă (…) în demersul comun de a pregăti cetăţenii pentru plecările în străinătate, 

indiferent de scopul acestora”, a afimat ministrul Educaţiei, Valentin Popa. 

 

„MAE are printre atribuţiile sale prioritare sprijinirea cetăţenilor români şi a societăţilor 

româneşti care lucrează în străinătate. Din punctul de vedere al campaniei pe care o lansăm 

astăzi avem trei elemente care reprezintă pentru noi teme prioritare. Dacă îmi permiteţi să vă 

dau un singur exemplu, la ora actuală, Direcţia Consulară a MAE asigură servicii pentru un 

număr de aproximativ şapte milioane până la nouă milioane de cetăţeni, din care cinci milioane 

aproximativ sunt oameni care sunt detaşaţi în anumite ţări din UE, iar două milioane sunt 

turiştii, făcând o statistică foarte strânsă. Am avut trei domenii de acţiune pe care vom încerca 

să le dezvoltăm şi să le punem în valoare. În primul rând, informarea cetăţenilor în legătură cu 

condiţiile de muncă pe care le pot avea în străinătate, (…) o doua latură a acţiunii noastre a 

fost aceea de oferire a serviciilor care să permită cetăţenilor să călătorească în siguranţă în 

străinătate (…) şi cea de a treia activitate, care este o activitate de bază, se referă la serviciile 

consulare pe care le oferim cetăţenilor români. (…) Din punctul nostru de vedere suntem cei 

mai interesaţi ca această campanie pe care o lansăm astăzi să fie o campanie de succes 

pentru că, pentru noi, ea ar reprezenta o degrevare de multe din problemele cu care ne 

confruntăm şi am pornit întotdeauna de la ideea că este mai important să prevenim apariţia 

unor situaţii limită decât să ne ocupăm de rezolvarea lor”, a declarat şi ministrul Afacerilor 

Externe, Teodor Meleşcanu. 

 

În intervenţia sa, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat că atât autorităţile centrale, cât şi 

cele locale trebuie să contribuie la programul lansat de Guvern pentru românii de pretutindeni: 
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”Cred că fiecare dintre noi trebuie să avem o contribuţie la acest program atât de generos, plin 

de solidaritate, lansat nu întâmplător de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă şi de doamna 

ministru Intotero chiar astăzi, când este Ziua egalităţii de şanse, când putem marca şi noi că 

Guvernul României este condus de o doamnă şi că avem foarte multe femei în Guvern, în 

Parlament, în autorităţi publice centrale şi locale, în agenţii şi cred că sunteţi în asentimentul 

meu să le transmitem tuturor românilor, dar mai ales astăzi tuturor femeilor românce care 

muncesc în afara graniţelor sau studiază că suntem cu gândul la ele, că nu le uităm şi că în 

fiecare zi mai facem câte ceva bun în plus, sperăm, pentru ca viaţa lor să fie mai bună în afara 

ţării sau aici în ţară”. 

 

Instituţiile care s-au alăturat Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în desfăşurarea 

campaniei sunt Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională pentru 

Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţii şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MANIFESTĂRI CULTURALE REALIZATE CU PRILEJUL ZILEI EUROPEI ÎN 

REPREZENTANŢELE ICR 

http://www.timpromanesc.ro/manifestari-culturale-realizate-cu-prilejul-zilei-europei-in-reprezentantele-icr/ 

 

Ziua Europei este sărbătorită la data simbolică de 9 mai, pentru a marca Declaraţia ministrului 

de externe francez Robert Schuman din 1950, prin care acesta propunea un plan de 

cooperare economică între Franţa şi Germania. Astfel, data de 9 mai reprezintă un moment în 

care se sărbătoreşte pacea şi unitatea în Europa. Reprezentanţele Institutului Cultural Român 

din străinătate organizează o serie de manifestări culturale pentru a marca Ziua Europei. 

 

Institutul Cultural Român de la Budapesta marchează Ziua Europei prin organizarea unui 

concert de jazz, la Opus Jazz Club, în data de 10 mai 2018, cu participarea formaţiei Elena 

Mîndru Finnection. Partenerii evenimentului sunt Budapest Music Center şi Institutul Finlandez 

prin programul TelepART. Quintet-ul finlando-român (Elena Mîndru, voce; Sampo Hiukkanen, 

vioară şi saxofon; Tuomas J. Turunen, pian; Mikko Pellinen, contrabass; Jonatan Saarikoski, 

tobe) creează o atmosferă distinctă prin ritmuri clasice şi moderne de jazz întrepătrunse cu 

elemente ale muzicii tradiţionale româneşti. 

 

Institutul Cultural Român  „Mihai Eminescu“ de la Chişinău, în colaborare cu Ambasada 

României în Republica Moldova, organizează un concert, cu prilejul Zilei Europei. Evenimentul 

va avea loc în data de 15 mai, la Sala cu Orgă. Concertul va fi susţinut de Orchestra Naţională 

de Cameră a Sălii cu Orgă, sub bagheta maestrului Cristian Florea şi Corul Naţional de 

Cameră a Sălii cu Orgă, condus de Ilona Stepan cu soliştii: Elena Croitoru (vioară), Cristian 

Florea (violoncel), Anna Strezeva (orgă), Nadejda Erhan (pian), Ion Negură (flaut), Ştefan 

Negură (nai), Olga Borisov (vioară), Vladimir Taran (fagot), Iurii Frotovcean (clarinet) şi Iulia 

Maximova (flaut piccolo). Evenimentul face parte din proiectele strategice şi de diplomaţie 

culturală pe care instituţia le va desfăşura pe întreg parcursul Anului CENTENAR. Programul 

concertului va cuprinde lucrări celebre ale unor compozitori români şi europeni, iar evenimentul 

se va încheia cu Imnul Europei – Oda Bucuriei din Simfonia a IX-a de L.W. Beethoven. 

http://www.timpromanesc.ro/manifestari-culturale-realizate-cu-prilejul-zilei-europei-in-reprezentantele-icr/
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Institutul Cultural Român de la Lisabona marchează Ziua Europei prin lansarea volumelor al 

treilea şi al patrulea din Antologie de Literatură Universală, în data de 9 mai 2018. Evenimentul 

va fi organizat la sediul reprezentanţei Uniunii Europene la Lisabona şi va fi urmat de o 

conferinţă de presă. Secţiunea dedicată literaturii române va cuprinde aproximativ 25 de 

pagini, şi va conţine următoarele texte: Mihai Eminescu: Hyperion — A estrela da manhã, din 

Poesias, Lucian Blaga: Sol ibérico, din Nas Cortes da Saudade: Antologia poética, Lucian 

Blaga: O versificador, din Nas Cortes da Saudade: Antologia poética, Dinu Flămând: [a janela 

entreaberta vende na rua], din Sombras e Falésias, Dinu Flămând: [já não terás de encher de 

cera], din Sombras e Falésias, Nicolae Prelipceanu:Substituição, din fantomateca, Nicolae 

Prelipceanu: A biblioteca fatal, din fantomateca, Ioan Es. Pop: [se não me tivessem forçado a 

falar], din Unelte de Dormit, Ioan Es. Pop: [há quatro gerações que nas traseiras da nossa 

casa corre] din Unelte de Dormit, Ioan Mureşan: O telhado, Mihail Sadoveanu: Excerto de Um 

drama na floresta, Lucian Vasilescu: Todos os espelhos, Ion Luca Caragiale: Excerto de A 

Carta Perdida. 

 

Accademia Di Romania din Roma, în colaborare cu Academia Franceză din Roma şi 

Conservatorul de Muzică „Santa Cecilia“ din Roma, sărbătoreşte Ziua Europei printr-un 

concert intitulat „Europa in Musica“. Evenimentul va avea loc la Conservatorul de Muzică 

„Santa Cecilia“, în data de 9 mai 2018. Concertul va fisusţinut de violonista Clara Cernat şi de 

pianistul francez Therry Huillet. În program vor fi interpretate partituri ale compozitorilor: 

George Enescu, Ciprian Porumbescu, Lili Boulanger, Edvard Grieg, Thierry Huillet şi Paul 

Dukas. 

 

Institutul Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Norvegia 

şi cu Academia de Muzică a Norvegiei, organizează concertul „Centenarul României – o 

întâlnire muzicală în fiordurile norvegiene“. Evenimentul va fi dedicat atât Centenarului, cât şi 

Zilei Europei. În deschiderea serii, vor fi susţinute alocuţiuni din perspectiva Preşedinţiei 

române a Consiliului UE din 2019. Evenimentul va fi inaugurat oficial de Ambasadorul 
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României la Oslo. Muzicienii Dragoş Cantea (pian), Sondre Hoymer (chitară), Anamaria 

Trifanov (vioară) şi Benedikte Sofie Ribe (soprană) vor interpreta lucrări de: Constantin 

Silvestri – Bacchanale, Ion Voicu – Dimineaţa după nuntă, Edvard Grieg – En svane and 

Solveig’s song, Paul Constantinescu – Joc dobrogean, Ciprian Porumbescu – Baladă, Edvard 

Grieg – Dansuri norvegiene, numerele 1 şi 2, Op. 35, Oystein Sommerfeldt – Norwegian 

Landscape, Eyvind Alnaes – Where you led the way, In the season of lilacs, Last trip, Grigoraş 

Dinicu – Hora Staccato. 

 

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează „Manifestări dedicate Zilei Europei în 

Israel“, în perioada: 7-14 mai 2018, în colaborare cu Ambasada României în Israel. 

Manifestările vor fi organizate la Universităţile din Ierusalim, Haifa şi Beer Sheva. În cadrul 

evenimentului, fiecare stat european participant va fi reprezentat de un stand naţional. 

România va fi prezentă la acest eveniment printr-un stand de informare, unde vor fi oferite 

materiale de interes general, vor fi aduse în atenţia studenţilor israelieni oportunităţile de studiu 

în România, precum şi programul Lectoratului de Limba Română de la Universitatea din Tel 

Aviv. La stand vor fi prezentate activităţile şi evenimentele organizate de ICR Tel Aviv, printre 

care şi cursurile de limba română. De asemenea, vor fi distribuite materiale turistice şi de 

promovare. Programul evenimentelor: 9 mai, Universitatea din Haifa – European Market şi 14 

mai, Universitatea Ben Gurion din Beer Sheva – Europe Day Fair. 

 

Institutul Cultural Român de la Varşovia, în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene la 

Varşovia, organizează o dezbatere cu titlul „Modernitate şi modernizare europeană. România 

1918-2018“, cu participarea istoricului Adrian Cioroianu, în data de 14 mai. Dezbaterea, 

inclusă în programul de evenimente dedicat Centenarului Marii Uniri, subliniază rolul pe care l-

a ocupat şi îl ocupă România în Europa, începând din perioada modernă a sfârşitului secolului 

al XIX-lea şi până în prezent. Cu această ocazie, Adrian Cioroianu îşi va prezenta volumul Cea 

mai frumoasă poveste. Câteva adevăruri simple despre istoria românilor, apărut anul acesta în 

Polonia la Editura Amaltea, în traducerea scriitorului şi publicistului polonez Bogumił Luft, fost 

ambasador al Republicii Polone la Bucureşti şi Chişinău. Partenerul de dialog al lui Adrian 
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Cioroianu va fi chiar autorul versiunii poloneze a volumului Cea mai frumoasă poveste, 

Bogumił Luft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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INTOTERO (MRP) A PREZENTAT POSIBILITĂŢILE PE CARE ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI LE AU PENTRU A DESCHIDE AFACERI CU SPRIJIN DIN PARTEA 

GUVERNULUI 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/06/intotero-mrp-a-prezentat-posibilitatile-pe-care-romanii-de-

pretutindeni-le-au-pentru-a-deschide-afaceri-cu-sprijin-din-partea-guvernului--102996 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), Natalia-Elena Intotero, le-a prezentat 

membrilor comunităţii româneşti din Roma iniţiativele pe care MRP le are în desfăşurare pe 

parcursul acestui an, îndeosebi proiectele prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri, şi 

a oferit detalii despre posibilităţile pe care românii de pretutindeni le au pentru a deschide 

afaceri cu sprijin financiar din partea Guvernului României. 

 

"Demnitarul a oferit detalii despre posibilităţile pe care românii de pretutindeni le au pentru a 

deschide afaceri cu sprijin financiar din partea Guvernului României, acest tip de iniţiative fiind 

de mare interes pentru cei prezenţi la discuţii. Au mai fost abordate teme referitoare la 

educaţie, sănătate, fiscalitate şi dezvoltare socială", se arată într-un comunicat al MRP 

transmis, duminică, AGERPRES. 

 

Ministrul s-a întâlnit sâmbătă, 5 mai, cu membri ai comunităţii româneşti din Roma. La dialogul 

găzduit la Ambasada României în Italia de către ambasadorul George Bologan au participat 

reprezentanţi ai mediului asociativ, ai cultelor şi ai presei în limba română din Italia. 

 

"Le mulţumesc asociaţiilor româneşti, reprezentanţilor mass-media în limba română şi 

reprezentanţilor cultelor pentru eforturile pe care le fac pentru a păstra unitatea de tradiţie, 

limbă şi spiritualitate a românilor din Roma, dar şi din restul Italiei. I-am asigurat, în discuţiile 

pe care le-am avut, că au în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni un partener pe care pot 

conta pentru sprijin în evenimentele şi proiectele pe care le derulează. De asemenea, consider 

că este important ca tot mai mulţi români din Italia, unde avem cea mai numeroasă comunitate 

din diaspora de mobilitate, să afle că întoarcerea în ţară poate fi o alternativă demnă de luat în 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/06/intotero-mrp-a-prezentat-posibilitatile-pe-care-romanii-de-pretutindeni-le-au-pentru-a-deschide-afaceri-cu-sprijin-din-partea-guvernului--102996
https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/06/intotero-mrp-a-prezentat-posibilitatile-pe-care-romanii-de-pretutindeni-le-au-pentru-a-deschide-afaceri-cu-sprijin-din-partea-guvernului--102996
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calcul şi că România nu doar are nevoie de ei, ci face şi paşi hotărâţi în demersul de a-i 

convinge să vină acasă", a declarat Natalia-Elena Intotero. 

 

Ministrul a detaliat măsurile implementate de Guvernul României pentru reîntoarcerea şi 

reinserţia socio-profesională a românilor din afara graniţelor şi la Târgul Expo-România Italia 

derulat la Roma în perioada 5-6 mai. Participanţii au primit informaţii despre ofertele de muncă 

disponibile în România şi despre nivelurile salariale aferente. AGERPRES/(AS - autor: Daniel 

Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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LEGEA PRIVIND APROBAREA BURSELOR DE STUDIU PENTRU ELEVII ETNICI ROMÂNI 

DIN UCRAINA A FOST APROBATĂ. NATALIA INTOTERO: SPERĂM CA ACEST ÎNCEPUT 

SĂ FIE DOAR UN PRIM PAS CĂTRE INIŢIATIVE ŞI DEMERSURI DEDICATE ETNICILOR 

NOŞTRI DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27664-2018-05-10-08-22-39.html 

 

Pachetul educaţional iniţiat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), dedicat 

sprijinirii studiului în limba română pentru etnicii români din Ucraina a fost aprobat astăzi, 9 mai 

2018, de către Plenul Camerei Deputaţilor cu 252 de voturi pentru, obţinându-se unanimitate 

în cvorumul prezent în sală, transmite Romanian Global News. 

 

Noutatea majoră a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.85/2017 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 299/ 2007 privind sprijinul românilor 

de pretutindeni, precum şi pentru aprobarea unor burse de studiu etnicilor români cu domiciliul 

stabil în Ucraina, constă în faptul că toţi elevii etnici români de clasa a-I-a, care studiază limba 

română sau cu studiul unor materii în limba română, ca limbă maternă, vor primi burse din 

partea Guvernului României prin intermediul MRP. Cuantumul lunar al burselor este de 200 de 

lei. 

 

„Faptul că acest vot vine într-o zi specială, ziua de 9 mai – Ziua Europei, arată dorinţa de 

implicare a Guvernului României în sprijinirea românilor noştri din Ucraina. 

 

Vreau să mulţumesc tuturor colegilor pentru acest vot în unanimitate, acesta arată că fiecare 

dintre noi îşi doreşte binele şi bunăstarea românilor din statul vecin şi mai mult, arată faptul că 

dincolo de orice discuţii avem un scop comun, acela de a ne ajuta aproapele. Sperăm ca acest 

început să fie doar un prim pas către iniţiative şi demersuri dedicate etnicilor noştri din 

Ucraina", a declarat ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

Totodată, Ministerul Educaţiei Naţionale cu sprijinul MRP va acorda stagii de specializare în 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27664-2018-05-10-08-22-39.html
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România pentru 300 de cadre didactice din şcolile româneşti din Ucraina, în scopul dezvoltării 

şi perfecţionării competenţelor de predare a limbii române sau în limba română. Stagiile de 

specializare sunt organizate de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea 

"Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Universitatea 

"Dunărea de Jos" din Galaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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INTERPELAREA DOMNULUI SENATOR VIOREL BADEA, PREŞEDINTELE COMISIEI 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

Obiectul interpelării: Incidentele de la Sineşti 

 

Doamnă ministru, 

Aşa cum am văzut în mass-media şi în mediul online, săptămâna trecută a avut loc, în 

localitatea Sineşti, un incident revoltător. Însă, îngrijorător este faptul că se pare că acest 

incident nu a fost singular, iar organele de ordine din Judeţul Ialomiţa aveau cunoştinţă de 

existenţa acestor tâlhari şi de modul lor de operare. 

Am luat la cunoştinţă faptul că aţi dispus o anchetă în urma acestor incidente. Era de dorit ca 

într-un stat european, în anul 2018, să nu se ajungă la dezvoltarea unei întregi bande de 

tâlhari pe drumurile publice, iar organele de ordine să prevină astfel de incidente, nu să 

recomande cetăţenilor să nu facă popas decat în locuri luminate şi populate. Consider că este 

imperativ să demiteţi responsabilii asigurării siguranţei cetăţenilor în Judeţul Ialomiţa, care, 

după cum am văzut cu toţii, au eşuat în misiunea lor. Totodată, se impune montarea unor 

camere video de supraveghere pe tronsonul unde acţionează tâlharii.  

Luaţi măsuri drastice, doamnă ministru, pentru ca România să nu devină ”Vestul Sălbatic”, aşa 

cum, pe bună dreptate, a fost prezentată în presă în ultimele zile ! 

Solicit să îmi transmiteţi măsurile dispuse şi măsurile imediate luate în urma acesui incident. 

 


