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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Corul „Dragoş Vodă” din Cernăuţi caută noi talente româneşti 

2. Tinerii români din regiunea Cernăuţi pot participa la concursul de eseuri „Generaţia Marii 

Uniri - personalităţi, demnitari şi martiri” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Concert românesc la Academia de Muzică şi Dans din Ierusalim 

4. 1.439 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

III. ACTUALITATE 

5. Veaceslav Şarameţ, întrevedere cu aromânii din Albania 

6. MpRP selectează ONG-uri pentru acordarea burselor pentru copiii etnicilor români din 

Ucraina 

7. Restricţii de trafic pe teritoriul Ungariei 

8. MpRP încurajează cetăţenii români să se informeze cu privire la problematicile Brexit 

9. Campania MAE ”Dialog cu diaspora pe teme consulare – 2018” la Bonn 

10. România are un nou consulat onorific în SUA 

11. "Seri Muzicale la Ambasada României", la Haga 

12. MpRP prezent la primul forum al asociaţiilor româneşti din Spania 

13. Website-ul Marii Uniri pentru publicul internaţional se lansează la Londra 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
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CORUL „DRAGOŞ VODĂ” DIN CERNĂUŢI CAUTĂ NOI TALENTE ROMÂNEŞTI 

http://www.timpromanesc.ro/corul-dragos-voda-din-cernauti-cauta-noi-talente-romanesti/ 

 

Mai bine de 25 de ani o amplă activitate artistică desfăşoară corul regional „Dragoş Vodă”  al 

Societăţii pentru Cultura Românească  „Mihai Eminescu”. Majoritatea sărbătorilor de suflet a 

românilor  din ţinut, care au loc la Cernăuţi şi nu numai, încep cu înălţătoarele cântece ale 

acestui colectiv coral. 

 

În această perioadă de timp el a fost de zeci de ori oaspete al multor festivaluri, întruniri, 

sărbători ale cântecului, portului şi tradiţiilor noastre, organizate în diferite oraşe ale României, 

Ucrainei şi Republicii Moldova. 

 

Actualul dirijor, cunoscutul interpret Dumitru Caulea, invită la activitatea colectivului noi talente, 

care iubesc cântecul popular românesc, cântecul patriotic, precizează BucPress. 

 

Astfel, potrivit sursei citate, uşile sediului Societăţii Regionale pentru Cultura Românească 

„Mihai Eminescu” din Piaţa centrală a Cernăuţiului sunt larg deschise în faţa noilor membri ai 

corului. În fiecare duminică la orele 14, aici au loc repetiţiile, deci toţi doritorii sunt aşteptaţi.  Ei 

vor fi primiţi cu drag în acest colectiv, primiţi în familia corului  „Dragoş Vodă” 

 

 Foto: bucpress.eu 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/corul-dragos-voda-din-cernauti-cauta-noi-talente-romanesti/
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TINERII ROMÂNI DIN REGIUNEA CERNĂUŢI POT PARTICIPA LA CONCURSUL DE 

ESEURI „GENERAŢIA MARII UNIRI - PERSONALITĂŢI, DEMNITARI ŞI MARTIRI” 

http://bucpress.eu/cultura/tinerii-romani-din-regiunea-cernauti-6326 

 

Fundaţia Corneliu Coposu, încă de la înfiinţare din anul 1996 şi-a propus să sprijine şi să 

organizeze o serie de acţiuni având ca scop educarea, pregătirea şi perfecţionarea 

cunoştinţelor culturale, tehnice, ştiinţifice, politice, manageriale ale tineretului, promovarea 

valorilor şi a principiilor creştin-democrate. 

 

Fundaţia Corneliu Coposu a iniţiat în urmă cu 3 ani un concurs de eseuri, în parteneriat cu 

Fundaţia Academia Civică şi Fundaţia Hanns Seidel. 

 

În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia, subiectul ediţiei a III-

a a concursului de eseuri nu putea să nu fie legat de importanţa acestui act istoric. 

 

Consultându-ne cu partenerii noştri şi cu membri ai juriului am stabilit ca titlul concursului de 

anul acesta să fie: „GENERAŢIA MARII UNIRI - PERSONALITĂŢI, DEMNITARI ŞI MARTIRI”  

 

Concursul îşi propune să scoată în evidenţă rolul şi importanţa pe care le-au avut 

personalităţile din fiecare provincie sau regiune istorică la desăvârşirea României Mari, precum 

şi viziunea tinerilor studenţi, masteranzi şi doctoranzi la felul cum va arăta România ca naţiune 

în următorii 100 de ani. 

 

Concursul se adresează studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din sistemul universitar 

românesc, din Basarabia (Republica Moldova) şi Bucovina (Ucraina), precum şi din sistemul 

universitar din întreaga lume. 

 

 

 

http://bucpress.eu/cultura/tinerii-romani-din-regiunea-cernauti-6326
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Juriul va fi format din: 

Ana Blandiana, scriitor, preşedinte al juriului 

Doina Alexandru, jurnalist 

Dan Pavel, profesor de ştiinţe politice 

Ioana Boca, istoric 

Tudor Călin Zarojanu, scriitor şi jurnalist 

Premii acordate: 

 

Premiul I – 3000 RON 

Premiul II – 1200 RON 

Premiul III – 800 RON 

Termene limită şi etapele concursului 

 

15 martie 2018: lansarea concursului 

15 octombrie 2018: termenul limită pentru trimiterea eseurilor 

1-5 noiembrie 2018: juriul desemnat va anunţa câştigătorii 

10 noiembrie 2018: Gala de premiere a câştigătorilor - Ateneul Român 

Criterii de eligibilitate: 

 

Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect generaţia Marii Uniri, contribuţia 

lor la realizarea statului modern, precum şi viziunea autorilor despre cum va arăta România 

următorilor 100 de ani; 

Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate 

în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri; 

Vor fi luate în considerare numai lucrările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu 

un singur eseu; 

Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste; 

Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puţin 5(cinci) cărţi în bibliografie; 

Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea 25% citate din cărţi. 
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Condiţii de redactare: 

 

Eseurile vor fi redactate în limba română; 

Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF; 

Eseurile trebuie să aibă intre 5 pagini (minimum) şi 40 pagini (maximum); 

Pentru textul folosit în compunerea eseului sugestia noastră ar fi Times New Roman 12; 

Pentru notele de subsol sugestia noastră ar fi Times New Roman 10. 

Data limită de trimitere a eseului este 15 octombrie 2018. Eseurile vor fi trimise împreună cu 

adeverinţa de student (sau orice alt document care atestă statutul de student) la adresa de e-

mail fundatiacoposu@gmail.com. E-mail-ul va conţine numele şi prenumele participantului, 

data naşterii, universitatea şi facultatea la care este înscris şi oraşul în care locuieşte 

participantul. 

 

Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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CONCERT ROMÂNESC LA ACADEMIA DE MUZICĂ ŞI DANS DIN IERUSALIM 

http://www.timpromanesc.ro/concert-romanesc-la-academia-de-muzica-si-dans-din-ierusalim/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Academia de Muzică şi Dans din 

Ierusalim, va organiza în data de 20 martie 2018, în Salonul Navon, clădirea Younes şi Soraya 

Nazarian, al Conservatorului Academiei de Muzică şi Dans din Ierusalim, un concert de 

muzică românească, susţinut de tinerii evrei de origine română. 

Proiectul vizează evidenţierea copiilor talentaţi care provin din familii ale evreilor originari din 

România. 

„Romanian Concert” este organizat la solicitarea reprezentanţilor comunităţii de evrei originari 

din România, stabiliţi în Israel şi are drept scop cultivarea sentimentului de apartenenţă la 

cultura română şi al simţului de unitate a comunităţii în statul de reşedinţă. 

Evenimentul se bucură de sprijinul  Elisabethei Berkovits, director al Departamentului Proiecte 

Speciale din cadrul Academiei de Muzică şi Dans din Ierusalim. 

Proiectul face parte din programul ,,Caravana Identităţii Româneşti”, care cuprinde o serie de 

acţiuni culturale destinate promovării culturii române şi consolidării identităţii naţionale 

româneşti şi se înscrie în Programul Strategic – Spaţiul Cultural Comun Românesc – Centenar 

Marea Unire 1918 – 2018. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/concert-romanesc-la-academia-de-muzica-si-dans-din-ierusalim/
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1.439 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/1-439-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

1.439 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Germania – 705 locuri de muncă: 400 

manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 39 şofer de camion, 10 asistent medical, 10 

programator PLC, 6 medic rezident neurolog, 5 şofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 

lăcătuş, 3 manager asamblare, 2 electrician în construcţii, 2 inginer software, 2 mecanic 

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

electrice, 2 tehnician mecatronică, 2 sudor, 1 analist AX, 1 macaragiu, 1 manager IPT, 1 

montator sisteme fotovoltaice, 1 şef tură producţia de brichete din lemn, 1 tehnician 

electronică, 1 vopsitor auto; 

 

Spania – 166 locuri de muncă: 150 agricultor, 4 muncitor fermă de porci, 3 strungar CNC, 3 

operator fabricare cazane, 3 tehnician, 2 şofer camion transport internaţional, 1 supervisor 

fermă porci; 

 

Malta – 155 de locuri de muncă: 150 şofer de autobuz, 5 specialist vânzări televizate; 

 

Marea Britanie – 116 locuri de muncă: 100 lucrător agricultură, 6 asistent medical, 6 

lenjer/croitor, 1 operator maşină automată de îndoire, 1 operator CNC, 1 stivuitorist, 1 sudor; 

 

Finlanda – 85 locuri de muncă: 50 măcelar – tranşator carne de pasăre, 12 lucrători sezonieri, 

10 instalator, 10 sudor, 2 maistru sudură, 1 ospătar; 

 

Olanda – 75 locuri de muncă: 20 culegător căpşuni, 20 sudor, 20 lăcătuş confecţii metalice, 15 

florar. 

 

Totodată, în Polonia – 40 locuri de muncă: 40 specialist în relaţii cu clienţii; 

http://www.timpromanesc.ro/1-439-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Cehia – 31 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC, 1 tehnician maşini de cusut; 

 

Danemarca – 30 locuri de muncă: 30 distribuitor de ziare şi colete; 

 

Belgia – 24 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranşator carne, 5 operator CNC, 2 şofer camion, 2 

mecanic camion, 1 cusător, 1 electrician de întreţinere şi reparaţii, 1 montator linie superioară 

cale ferată, 1 montator semnalizare cale ferată, 1 programator CNC; 

 

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

 

Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 măcelar/tranşator porci sau vite. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VEACESLAV ŞARAMEŢ, ÎNTREVEDERE CU AROMÂNII DIN ALBANIA 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-intrevedere-cu-aromanii-din-albania/ 

 

Secretarul de Stat Veaceslav Şaramet s-a aflat în perioada 11-13 martie 2018 o vizită de lucru 

Albania. 

 

Cu acest prilej, oficialul român a avut întrevederi cu reprezentanţi ai mediului asociativ, 

reprezentanţi ai Ministerului pentru Europa şi Afaceri Externe şi ai Parlamentului din Albania. 

 

În cadrul întrevederii cu reprezentanţii Asociaţiei Culturale a Aromânilor din Albania, Fundaţiei 

Culturale Aromâne „Nicolae Iorga” Saranda şi Ligii Aromânilor din Albania, secretarul de Stat a 

reiterat importanţa sporită acordată de România comunităţilor de români de pretutindeni prin 

crearea unui minister dedicat, care are ca scop păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 

acestora. 

 

Discuţiile aplicate s-au concentrat pe tema Legii nr. 96/2017 pentru protecţia minorităţilor 

naţionale în Republica Albania, prin care aromânii au primit statutul oficial de minoritate 

naţională. 

 

Reprezentanţii asociaţiilor au prezentat activităţile lor şi, în context, demnitarul român a trecut 

în revistă programele de finanţare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

În continuarea vizitei de lucru secretarul de stat a avut o întâlnire cu Taulant Balla, 

vicepreşedintele Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului albanez. Veaceslav 

Şaramet l-a felicitat pentru adoptarea legii prin care aromânii sunt recunoscuţi ca minoritate 

naţională, ceea ce reprezintă un câştig pentru cultura română. Totodată, acesta şi-a exprimat 

deschiderea pentru schimb de bune practici în ceea ce priveşte integrarea minorităţilor. Un alt 

subiect abordat a fost acela al acordurilor de colaborare/înfrăţire, MpRP fiind coordonator al 

campaniei „Centenar prin înfrăţiri”, în acest sens, parlamentarul albanez manifestându-şi 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-intrevedere-cu-aromanii-din-albania/
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interesul şi dorinţa de a materializa astfel de proiecte. 

 

În contextul deţinerii preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europe, în primul semestru al 

anului 2019, şi în contextul anului Centenar, întâlnirea cu Etjen Xhafaj, ministrul pentru Europa 

şi afaceri externe, s-a concentrat cu precădere pe aceste două teme şi pe modul în care 

acestea îi privesc pe aromânii din Albania. Astfel, atât demnitarul român, cât şi cel albanez, şi-

au exprimat disponibilitatea de a menţine un dialog susţinut în beneficiul ambelor comunităţi. 

 

Agenda întâlnirilor secretarului de stat a continuat cu reprezentanţi ai comunităţilor de aromâni 

din localităţile Divjaka şi Korcea. 

 

 Foto: mprp.gov.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MPRP SELECTEAZĂ ONG-URI PENTRU ACORDAREA BURSELOR PENTRU COPIII 

ETNICILOR ROMÂNI DIN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-selecteaza-ong-uri-pentru-acordarea-burselor-pentru-copiii-etnicilor-romani-

din-ucraina/ 

 

Asociaţiile şi fundaţiile românilor din Ucraina care vor să se implice în acordarea burselor 

pentru copiii care studiază în limba română se pot înscrie, până în 22 martie, la selecţia 

organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP). 

Potrivit Hotărârii nr. 31/2018, Guvernul României a decis acordarea, printr-un proiect pilot, în 

anul şcolar 2017-2018, a 1.000 de burse în cuantum de 200 lei/lună/bursă, pentru copiii 

etnicilor români din Ucraina care urmează cursurile în limba română. 

Bursele se acordă elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina care studiază în şcolile cu 

predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din 

sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie – iunie 2018. 

La selecţia anunţată de MpRP, pot participa toate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile 

nonguvernamentale care aparţin etnicilor români din Ucraina şi au ca obiect de activitate 

păstrarea, afirmarea şi/sau promovarea identităţii culturale, lingvistice, religioase, etnice a 

românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunităţi de 

români. 

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din 

punct de vedere legal, cât şi fiscal în Ucraina şi să demonstreze că au capacitatea de a 

desfăşura în bune condiţii procesul de selecţie al beneficiarilor de burse, din punct de vedere 

al resurselor umane şi materiale. 

Selecţia asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale va fi făcută de o comisie 

numită prin ordin comun de ministrul pentru românii de pretutindeni şi ministrul afacerilor 

externe. 

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale selectate vor încheia un acord de 

finanţare cu MpRP, în condiţiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-selecteaza-ong-uri-pentru-acordarea-burselor-pentru-copiii-etnicilor-romani-din-ucraina/
http://www.timpromanesc.ro/mprp-selecteaza-ong-uri-pentru-acordarea-burselor-pentru-copiii-etnicilor-romani-din-ucraina/
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românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului 

de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 

15 zile lucrătoare de la data la care a fost publicat anunţul privind rezultatul selecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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RESTRICŢII DE TRAFIC PE TERITORIUL UNGARIEI 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-trafic-pe-teritoriul-ungariei-2/ 

 

Autorităţile de frontieră din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Oradea că în perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora României) -15.03.2018, ora 23.00 (ora 

României), pe teritoriul Ungariei va fi restricţionată circulaţia tuturor autovehiculelor cu o 

capacitate mai mare de 7,5 tone, cu excepţia transporturilor de animale vii şi de produse 

perisabile. 

 

Măsura este luată de autorităţile ungare ca urmare a faptului că în data de 15 martie este 

declarată zi de sărbătoare naţională, nelucrătoare. 

 

Poliţia de Frontieră precizează că în intervalul orar menţionat, traficul de călători şi autoturisme 

se va desfăşura în condiţii normale. 

 

În această perioadă, şoferii automarfarelor vor avea obligaţia să staţioneze în parcările special 

amenajate, pâna la încheierea restricţiei de circulaţie pe drumurile publice din Ungaria. 

 

În această perioadă, este folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei 

deschise pentru astfel de mijloace de transport, în limita configuraţiei acestora şi, în funcţie de 

trafic, sunt suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau ieşire în/din ţară, astfel 

încât formalităţile de frontieră să se efectueze cu operativitate. Poliţia de Frontieră Română a 

făcut toate eforturile pentru suplimentarea cu tot personalul de care dispune la controlul 

documentelor de călătorie. 

 

De asemenea, timpul pentru efectuarea controlului de către poliţiştii de frontieră români asupra 

camioanelor se va menţine în media de 2-5 minute/camion. 

 

Poliţia de Frontieră recomandă tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-trafic-pe-teritoriul-ungariei-2/
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deschise tranzitului de marfuri, astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a 

unora dintre acestea. 

 

Pe pagina de internet  www.politiadefrontiera.ro există o aplicaţie care prezintă o medie a 

timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. 

Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, ceea ce permite o reconfigurare a traseului 

către punctele de frontieră cu înregistrează valori de trafic scăzute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MPRP ÎNCURAJEAZĂ CETĂŢENII ROMÂNI SĂ SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA 

PROBLEMATICILE BREXIT 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-incurajeaza-cetatenii-romani-sa-se-informeze-cu-privire-la-problematicile-

brexit/ 

 

Asigurarea protejării drepturilor şi libertăţilor tuturor românilor care studiază, muncesc şi trăiesc 

în Marea Britanie reprezintă o prioritate pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

(MpRP) şi în mandatul actual. 

 

În contextul ultimelor evoluţii referitoare la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, MpRP 

susţine necesitatea unei informări corecte şi obiective a membrilor comunităţii româneşti de pe 

teritoriul britanic, cu privire la evoluţiile Brexit şi demersurile ce trebuie realizate în vederea 

clarificării situaţiei şi statutului acestora. 

 

Astfel, MpRP încurajează cetăţenii români să verifice în mod constant website-urile oficiale 

dedicate problematicii Brexit, precum şi să se aboneze la newsletter-ul oferit de guvernul 

britanic, prin Home Office, la link-ul disponibil la următorul link: 

https://www.gov.uk/government/policies/brexit/email-signup 

 

 Sursă Foto: BBC.com 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/mprp-incurajeaza-cetatenii-romani-sa-se-informeze-cu-privire-la-problematicile-brexit/
http://www.timpromanesc.ro/mprp-incurajeaza-cetatenii-romani-sa-se-informeze-cu-privire-la-problematicile-brexit/
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CAMPANIA MAE ”DIALOG CU DIASPORA PE TEME CONSULARE – 2018” LA BONN 

http://www.timpromanesc.ro/campania-mae-dialog-cu-diaspora-pe-teme-consulare-2018-la-bonn/ 

 

Ediţia din anul 2018 a campaniei ”Dialog cu diaspora – 2018” s-a desfăşurat la Bonn în 

perioada 9 – 11 martie 2018, când au avut loc întâlniri cu membrii comunităţii româneşti din 

Germania, precum şi cu diplomaţii cu atribuţii consulare acreditaţi pe teritoriul acestui stat.În 

cadrul reuniunii care a avut loc sâmbătă, 10 martie 2018, au fost prezentate demersurile de 

modernizare şi informatizare a reţelei consulare române, prin implementarea Sistemului 

Informatic Consular E-Cons, lansat public sub deviza „Consulatul, mai aproape de casa ta”, 

împreună cu toate subsistemele componente (E-Viza, E-Pass, Sistemul Naţional de Informaţii 

privind Vizele, Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate – modulele 

de Call-Center şi Mail-Center, Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor 

pentru Cetăţeni – SIMISC). 

 

În acest context, secretarul general al MAE, Cosmin Dinescu, a accentuat importanţa 

informării corecte şi în timp real a cetăţenilor români care beneficiază de noile platforme pentru 

servicii consulare, încurajându-i totodată pe reprezentanţii mediului asociativ românesc 

prezenţi la reuniune să valorifice avantajele acestor sisteme şi să disemineze informaţiile 

primite în rândul comunităţilor româneşti locale. 

 

De asemenea, directorul general al Departamentului Consular, Bogdan Stănescu, a evidenţiat 

utilitatea serviciului de atenţionare prin mesaje tip SMS – „Un SMS îţi poate salva viaţa”, a 

aplicaţiei pentru telefoane inteligente „Călătoreşte în siguranţă”, a sistemului de atenţionare 

prin SMS a cetăţenilor români cărora le expiră paşapoartele simple electronice, implementat în 

parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a informaţiilor cu privire la situaţiile de 

risc la care pot fi expuşi cetăţenii români în străinătate. Directorul general al Departamentului 

Consular a subliniat că modalitatea optimă de a identifica în mod direct problemele cu care se 

confruntă cetăţenii români care călătoresc sau muncesc în străinătate constă în dialogul 

permanent cu aceştia. 

http://www.timpromanesc.ro/campania-mae-dialog-cu-diaspora-pe-teme-consulare-2018-la-bonn/
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Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri legate de activitatea consulară, în 

cursul căreia membrii comunităţii româneşti din Germania au purtat un dialog deschis şi aplicat 

cu reprezentanţii MAE, atât despre serviciile consulare puse la dispoziţia cetăţenilor români, 

cât şi despre alte teme de interes pentru românii din străinătate. 

 

 foto:facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNIA ARE UN NOU CONSULAT ONORIFIC ÎN SUA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27220-2018-03-15-07-49-41.html 

 

România are un nou consulat onorific în SUA, la Hartford, în statul Connecticut, anunţă 

ambasada de la Washington pe site-ul său de internet, washington.mae.ro. Consul onorific 

este Dana Roxana Bucin, transmite Agerpres, preluat de Romanian Global News. 

Adresa noului consulatului onorific este 185 Asylum Street, 29th Floor, Hartford, CT 06103. 

Pentru contact sunt disponibile numărul de telefon (001) 860-240-6081, numărul de fax (001) 

860-240-5867 şi adresa de e-mail ctroconsul@gmail.com. 

Lista consulatelor onorifice ale României în SUA, disponibilă la washington.mae.ro/node/225, 

cuprinde acum 19 astfel de reprezentanţe. 

Ambasada reaminteşte că atribuţiile consulilor onorifici nu implică exercitarea autorităţii de 

stat. Numai oficiile consulare de cariera pot acorda cetăţenie, vize şi paşapoarte, documente 

de stare civilă, pot efectua transmiteri de acte judiciare şi extrajudiciare şi pot încasa taxe 

consulare pentru serviciile prestate. Detalii privind consulii onorifici pot fi consultate pe site-ul 

de internet al Ministerului de Externe, la adresa www.mae.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27220-2018-03-15-07-49-41.html
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"SERI MUZICALE LA AMBASADA ROMÂNIEI", LA HAGA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/27207-2018-03-14-09-54-15.html 

 

În contextul marcării Anului CENTENAR şi a Lunii Francofoniei, Ambasada României la Haga 

a organizat, în cadrul programului cultural "Seri Muzicale la Ambasada României", un concert 

de pian si vioară susţinut de tinerii şi talentaţii artişti români Anamaria Stamp şi Florin 

Negreanu, bine-cunoscuţi şi apreciaţi de iubitorii olandezi şi români de muzică., transmite 

Romanian Global News. 

 

Repertoriul a inclus lucrări de excepţie, precum Sonata pentru pian şi vioară de Felicia 

Donceanu, Balada de Ciprian Porumbescu, Cântece Magice de Federico Mompou, Chansons 

din repertoriul lui Edith Piaf. 

 

Oaspeţi de onoare ai acestui concert au fost membrii delegaţiei Asociaţiei Municipiilor din 

România, care au efectuat o vizită de lucru în Olanda, în 8-9 martie a.c., la invitaţia Asociaţiei 

Municipalităţilor Olandeze. 

 

 

Evenimentul s-a bucurat de prezenta unui public deosebit, printre participanţi aflându-se 

ambasadori ai ţărilor francofone, reprezentanţi de rang înalt ai organizaţiilor internaţionale cu 

sediul la Haga, reprezentanţi ai Ministerului olandez al Afacerilor Externe, ai mediului olandez 

de afaceri, membri ai comunităţii române. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MPRP PREZENT LA PRIMUL FORUM AL ASOCIAŢIILOR ROMÂNEŞTI DIN SPANIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mprp-prezent-la-primul-forum-al-asociatiilor-romanesti-din-spania/ 

 

În perioada 9-11 martie 2018, o delegaţie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

(MpRP), condusă de Victor Ionescu, subsecretar de stat, a efectuat o vizită de lucru în Regatul 

Spaniei. 

 

Agenda delegaţiei a cuprins întrevederi cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din 

teritoriu, ai cultelor religioase, precum şi cu membri ai mass-media de limba română care 

activează în Spania. În cadrul discuţiilor, o atenţie deosebită a fost acordată modalităţilor prin 

care Guvernul României, prin intermediul MpRP, poate augmenta atât demersurile de sprijinire 

a comunităţii româneşti aflată în Peninsula Iberică, cât şi oportunităţile puse la dispoziţie de 

minister prin finanţări nerambursabile pentru proiecte dedicate păstrării şi promovării identităţii 

româneşti. 

 

Cu prilejul vizitei, subsecretarul de stat a participat la prima ediţie a Forumului Asociaţiilor 

Româneşti din Spania, unde a avut loc un dialog constructiv şi un schimb de bune practici în 

vederea susţinerii activităţii asociaţiilor româneşti şi a stimulării gradului de coagulare a 

mediului asociativ. 

 

„Fiecare român îşi doreşte ca familia sa să fie bine, iar acest lucru implică educaţia copiilor, 

păstrarea limbii române ca element identitar, mai multe programe de sprijinire a eforturilor 

voluntare de implicare civică, proiecte destinate prevenirii abuzurilor cauzate de exploatarea 

prin muncă, iar exemplele pot continua. Credem cu tărie că prin eforturi conjugate putem 

realiza acţiuni de impact şi în această direcţie, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni are 

un buget pentru proiecte de aproximativ 14 milioane de lei. Recent, am lansat varianta 

actualizată a Ghidului Beneficiarului 2018 împreună cu toată documentaţia aferentă, acestea 

vă aşteaptă pe site-ul instituţiei, iar experţii noştri care se ocupă de proiecte vă pot oferi 

consiliere personalizată în vederea demarării unui proiect de succes”, a subliniat subsecretarul 

http://www.mprp.gov.ro/web/mprp-prezent-la-primul-forum-al-asociatiilor-romanesti-din-spania/
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de stat al MpRP, Victor Ionescu, în cadrul Forumului Asociaţiilor Româneşti din Spania. 

 

În cadrul vizitei secretarul de stat a participat şi la slujba de comemorare a victimelor 

atentatului din 11 martie 2014 susţinută de Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei, al Episcopiei 

Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei, alături de un sobor de preoţi, în incinta Catedralei 

Episcopale „Intrarea Maicii Domnului în templu” din Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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WEBSITE-UL MARII UNIRI PENTRU PUBLICUL INTERNAŢIONAL SE LANSEAZĂ LA 

LONDRA 

http://www.icr.ro/pagini/website-ul-marii-uniri-pentru-publicul-international-se-lanseaza-la-londra-31653 

 

În cadrul programului de celebrare internaţională a Anului Centenarului, Institutul Cultural 

Român şi Ambasada României în Regatul Unit lansează la Londra, pe 14 martie 2018, în 

prezenţa doamnei Liliana Ţuroiu, preşedinte ICR, un elaborat website în limba engleză, care 

spune extraordinara poveste a Marii Uniri pentru publicul anglofon de pretutindeni.  Iniţiat şi 

creat de echipa ICR Londra în colaborare cu mai mulţi parteneri, site-ul poartă titlul The 

Making of United Romaniaşi are motto-ul The greatest Romanian story ever told / Cea mai 

frumoasă poveste românească spusă vreodată. Portalul este structurat în nouă secţiuni: 

Românii şi Marele Război 

1918: Annus Mirabilis 

O pace câştigată 

România Mare, unită şi democratică 

Argumentele Marii Uniri 

Personalităţile Marii Uniri 

Femeile care au făcut istorie 

Sprijin internaţional pentru România unită 

Centenarul în reţeaua ICR 

Informaţia de primă mână, autentificată de solide referinţe istorice, este prezentată într-un mod 

atractiv şi mai ales accesibil pentru persoane care nu sunt familiarizate cu istoria şi 

personalităţile României. 

 

La evenimentul de pe 14 martie vor lua cuvântul doamna Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR, 

domnul Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, precum şi domnul John Kampfner, 

preşedintele Creative Industries Federation, cu care ICR Londra va colabora pentru 

promovarea website-ului.  

 

http://www.icr.ro/pagini/website-ul-marii-uniri-pentru-publicul-international-se-lanseaza-la-londra-31653
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Portalul va fi prezentat de către Dorian Branea, directorul ICR Londra şi coordonatorul 

proiectului, împreună cu dr Florin Nicolae Ardelean şi dr Ioana Bonda de la Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, istoricii implicaţi în scrierea conţinutului, Magda Stroe, manager 

de proiect, şi Andreea Scridon, traducătoarea textelor. 

 

Website-ul a beneficiat de doi prestigioşi consultanţi ştiinţifici: profesorul Ioan-Aurel Pop 

(Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Academia Română) şi profesorul Dennis 

Deletant (University College London, Georgetown University). 

Evenimentul va cuprinde, de asemenea, şi o expoziţie de grafică a artistului Cristian Luchian, 

web designer-ul şi dezvoltatorul site-ului, intitulată Drumul spre Marea Unire. 

 

Website-ul va fi disponibil la adresa www.romaniancentenary.org începând cu data de 14 

martie. 

PORTALUL MARII UNIRI (REALIZATORI ŞI PARTENERI) 

 

 

 

The Making of United Romania este creat şi finanţat de către Institutul Cultural Român (ICR) 

prin ICR Londra şi Direcţia Comunicare şi IT din cadrul Centralei ICR. Coordonare generală, 
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concept & introduceri: Dorian Branea; Conţinut istoric: Dr Florin Nicolae Ardelean, Dr Ioana 

Bonda; Traducere: Andreea Scridon; Management de proiect: Magda Stroe; Website design, 

grafică & implementare: Cristian Luchian. 

 

Mulţumiri profesorilor Ioan-Aurel Pop (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Academia 

Română) şi Dennis Deletant (University College London, Georgetown University) pentru sprijin 

şi consultanţă ştiinţifică, precum şi ES dl Dan Mihalache, ambasadorul României în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, şi Ambasadei României din Londra pentru sprijinul 

acordat. 

 

Mulţumiri speciale Muzeului Naţional de Istorie a României, Muzeului Naţional Militar, 

Complexului Muzeal Arad şi Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea pentru permisiunea de a 

reproduce fotografiile şi video-urile publicate pe website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 13 martie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, a fost dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate - L150/2018. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei românilor de pretutindeni au hotărât cu majoritate de 

voturi să adopte aviz favorabil. 

 

 


