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5. România revine cu stand şi scriitori invitaţi la Târgul de Carte de la Guadalajara, în Mexic 

6. Artişti din România la Muzeul de Artă Modernă din Varşovia 

7. Expoziţie de fotografie „România nobilă şi regală“ la Lisabona. Românii din capitala 
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GLASUL CERBICIEI SAU VOCEA ROMÂNILOR DIN SERBIA LA O NOUĂ APARIŢIE 

http://www.timpromanesc.ro/glasul-cerbiciei-sau-vocea-romanilor-din-serbia-la-o-noua-aparitie 

 

Revista de actualitate, cultură şi istorie „Glasul Cerbiciei”, începând cu numărul 15/2017, apare 

cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din Bucureşti. 

 

”Glasul Cerbiciei – Vocea Românilor din Serbia” reprezintă o platformă culturală şi istorică de 

excepţie pentru românii din Serbia, un veritabil laborator de idei, opinii, concepţii privind 

perspectivele comunităţii româneşti, fără însă a ignora mediul asociativ românesc, 

evenimentele şi tradiţiile de referinţă. 

 

Prin varietatea subiectelor propuse, prin acoperirea problematicii întregii comunităţi româneşti 

din Serbia, respectiv Valea Timocului şi Voivodina, revista de actualitate, cultură şi istorie 

reprezintă un exemplu de consecvenţă şi tenacitate în promovarea valorilor identitare 

româneşti. Nu întâmplător, revista este singura publicaţie din Serbia prezentă în catalogul 

Asociaţiei Jurnaliştilor Români de Pretutindeni, unde sunt prezente cele mai importante reviste 

ale românilor de pe mapamond. 

 

Publicaţia „Glasul Cerbiciei”, ajunsă la al 16-lea număr, prezintă cele mai importante 

evenimente şi activităţi, demersuri şi solicitări ale asociaţiei obşteşti „Românii Independenţi din 

Serbia”. Numărul de faţă alocă spaţii largi societăţii civice, atât în ceea ce înseamnă proiectul 

istoric -Uniunea Românilor din Serbia (URS), prezentarea unor organizaţii româneşti, cât şi în 

privinţa relaţiilor dintre acestea. Un eveniment istoric de referinţă îl reprezintă înfiinţarea URS-

ului pe 1 Decembrie 2016  – Ziua Marii Uniri şi Marea Unire a românilor din Voivodina şi Timoc 

într-o singură federaţie – URS. 

 

Palierul spiritual este remarcabil ilustrat în paginile revistei prin reflecţia propusă de Prof. dr. 

Univ. Mircea Măran în articolul ”Protopopiatul Ortodox Român al Panciovei în primele decenii 

de existent (1865-1918)”. În fiecare număr al revistei, se prezintă date amănunţite despre 

http://www.timpromanesc.ro/glasul-cerbiciei-sau-vocea-romanilor-din-serbia-la-o-noua-aparitie
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activitatea societăţilor culturale româneşti în primele două decenii postbelice, iar în numărul de 

faţă este prezentată S.C.A. „Ion Creangă” din Mesici. 

 

URS sugerează cititorilor câteva texte interesante autori fiind Dr. Dorinel Stan – Reflecţii în 

timp.105 de ani de la înfiinţarea tărafului „Buliganii”, Valea Timocului – Valea plângerii 

româneşti, Carnavalul românesc „Făşancul” la Grebenaţ, la rândul său, Criatian Ruţanu – 

Scânteia românităţii pe Valea Pecului, Prof. Natalia Stan – Cărţi noi la editura Românii 

Independenţi din Serbia, Călin Iorga prezintă – Asociaţia Studenţilor Timoceni – Timişoara 

(AST), V.T. Selejan ne readuce în actualitate – Repere din istoria Astrei – despărţământul 

Vârşeţ, Interviul publicaţiei – Viorel Cioloca, primul cetăţean român care a devenit membru al 

organizaţiei obşteşti ”’Românii Independenţi din Serbia”, Congresul AGIRo de la Arad şi multe 

altele. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

4 

LANSARE DE CARTE ROMÂNEASCĂ LA CENTRUL CULTURAL ROMÂN „EUDOXIU 

HURMUZACHI” DIN CERNĂUŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26287-2017-11-15-09-09-23.html 

 

Sâmbătă, 18 noiembrie 2017, la orele 11.00 în incinta Centrului Cultural Roman „Eudoxiu 

Hurmuzachi" va avea loc o lansare de carte la care sunt invitaţi să participe profesorii de limba 

şi literatura română, şi de istorie, scriitorii şi ziariştii cernăuţeni, medicii români, studenţi, elevi – 

informează Agenţia BucPress, preluată de Romanian Global News. 

 

Vor fi prezentate 3 volume apărute recent la diverse edituri din ţară şi din afara hotarelor ei 

actuale. Este vorba despre cartea „Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la 

adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918" de Dumitru Covalciuc (prezentator Dragoş 

Olaru), „Societatea medicală „Isidor Bodea" la 20 de ani de activitate şi Antologia de Poezie 

„Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi": o triadă a liricii româneşti, care cuprinde 28 de poeţi din 

Târgovişte, 30 din Basarabia şi 23 din nordul Bucovinei. 

 

„Toate aceste cărţi apărute în preajma zilei de 1 decembrie reprezintă un frumos cadou adus 

de bucovineni marii sărbători naţionale – Centenarul Unirii, pe care-l vom marca cu toţi în anul 

viitor", se spune într-un comunicat al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi", remis 

Agenţiei BucPress. 

 

  

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26287-2017-11-15-09-09-23.html
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA ICR BEIJING 

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

 

Începând cu data de 15 noiembrie 2017, ICR Beijing organizează a treia serie a cursurilor de 

limba română pentru toate vârstele, oferite gratuit tuturor acelora care doresc să cunoască 

limba română. Cursurile se vor desfăşura săptămânal, în fiecare marţi, fiind dedicat copiilor şi 

elevilor. Cursul de miercuri se adresează adulţilor. 

 

Participanţii vor avea posibilitatea să cunoască elementele de bază ale limbii române şi teme 

importante, precum învăţarea alfabetului latin, numerele, momentele timpului (ceas, data, zi, 

lună, an, secol etc), noţiuni de bază ale gramaticii (pronume, verbe, substantive, adjective, 

prepoziţii simple etc.). 

 

Metodologia folosită va pune accentul pe abilităţile necesare scopului cursantului, iar suportul 

de curs folosit va fi adaptat la cerinţele sale. 

 

Institutul Cultural Român la Beijing va organiza în permanenţă activităţi şi acţiuni majore de 

promovare a limbii române în China, tocmai pentru a sugera importanţa deosebită a acesteia 

ca prim semn de identitate al unui popor, ca instrument esenţial al culturii sale. 

 

 Foto: ICR 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/cursuri-de-limba-romana-la-icr-beijing
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PRECIZĂRI PENTRU ROMÂNII CE VOR SĂ PLECE ÎN CANADA DUPĂ 1 DECEMBRIE 

http://www.timpromanesc.ro/precizari-pentru-romanii-ce-vor-sa-plece-in-canada-dupa-1-decembrie 

 

Autorităţile canadiene intenţionează să elimine, începând cu data de 1 decembrie, 

obligativitatea vizelor pentru cetăţenii români care vor călători în Canada pentru şederi de 

maxim şase luni în scop turistic, indiferent de tipul paşaportului deţinut, dar subliniază faptul că 

autorizaţia electronică de călătorie este obligatorie în cazul călătoriei cu avionul. 

 

Autorizaţia electronică de călătorie (eTA) reprezintă o cerinţă obligatorie pentru toţi cetăţenii 

străini exoneraţi de obligativitatea deţinerii vizei, care tranzitează sau călătoresc în Canada pe 

calea aerului. Autorizaţia electronică de călătorie (eTA) are o valabilitate de cinci ani (sau, 

după caz, până la expirarea valabilităţii paşaportului), informează MAE prin intermediul unui 

comunicat de presă. 

 

Sursa citată precizează că obţinerea autorizaţiei electronice de călătorie se va putea realiza 

doar online, accesând www.Canada.ca/eTA-Romania. 

 

De asemenea, data şi ora exactă la care autorizaţia electronică de călătorie (eTA) va fi 

accesibilă cetăţenilor români vor fi comunicate în timp util, ulterior transmiterii acestor informaţii 

de către autorităţile canadiene. 

 

MAE menţionează că, pentru obţinerea autorizaţiei electronice de călătorie şi, ulterior, pentru 

accesul pe teritoriul canadian, cetăţenii români trebuie să fie în posesia unui paşaport valabil, 

indiferent de tipul acestuia (paşaport simplu electronic, paşaport simplu, paşaport simplu 

temporar, paşaport diplomatic şi paşaport de serviciu). 

 

Totodată, persoanele care intenţionează să intre în Canada pe cale terestră (autoturism, 

autobuz, tren) sau maritimă (la bordul unei ambarcaţiuni, inclusiv al unui vas de croazieră), 

ulterior datei de 1 decembrie, trebuie să deţină doar un paşaport valabil, fără a mai fi necesară 

http://www.timpromanesc.ro/precizari-pentru-romanii-ce-vor-sa-plece-in-canada-dupa-1-decembrie


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

obţinerea autorizaţiei electronice de călătorie (eTA). 

 

Cetăţenii români care intenţionează să urmeze în Canada studii cu durata de peste şase luni 

sau să exercite activităţi lucrative, indiferent de durată, trebuie să obţină în prealabil un permis 

de studii, respectiv de muncă. 

 

Liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii români care doresc să călătorească în Canada 

reprezintă concretizarea demersurilor susţinute, întreprinse în ultimii ani de autorităţile române 

pe lângă autorităţile canadiene, atât la nivel bilateral, cât şi în format trilateral, cu sprijinul 

Comisiei Europene, aminteşte MAE. 

 

Decizia autorităţilor canadiene constituie etapa finală a procesului de liberalizare a regimului 

de vize pentru cetăţenii români, început la 1 mai, când anumite categorii de cetăţeni români au 

început să beneficieze de acest regim (deţinătorii unei vize de rezidenţă temporară în Canada 

în ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile tip non-immigrant pentru SUA). 

 

 Foto: cbsnews.com 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNIA REVINE CU STAND ŞI SCRIITORI INVITAŢI LA TÂRGUL DE CARTE DE LA 

GUADALAJARA, ÎN MEXIC 

http://icr.ro/pagini/romania-revine-cu-stand-si-scriitori-invitati-la-targul-de-carte-de-la-guadalajara-in-mexic 

 

Institutul Cultural Român, prin filiala sa de la Madrid şi Centrul Naţional al Cărţii, în colaborare 

cu Ambasada României în Statele Unite Mexicane, participă pentru a doua oară consecutiv cu 

stand naţional la cel mai important târg de carte din America Latină, Târgul Internaţional de 

Carte de la Guadalajara, Mexic, în perioada 25 noiembrie - 3 decembrie. 2017.  

 

Peste 100 de titluri traduse din literatura română în limba spaniolă vor fi disponibile spre 

vânzare la standul României. 

 

Târgul este al doilea cel mai important din lume în ceea ce priveşte prezenţa editorială, după 

cel de la Frankfurt, şi al doilea cel mai mare din lume ca număr de vizitatori, după cel din 

Buenos Aires. Ediţia din 2016 a reunit 1983 de edituri din 44 de ţări, peste 20.000 de 

profesionişti şi aproape 2.400 de ziarişti acreditaţi. La cele nouă zile de activităţi au participat 

aproape 800.000 de vizitatori. 

 

Participarea românească cu stand naţional, în 2016, a coincis cu acordarea Premiului FIL 

pentru Literatură în Limbi Romanice scriitorului Norman Manea, acesta devenind, astfel, primul 

scriitor român recompensat cu acest prestigios premiu. La activităţile derulate pe perioada 

celor nouă zile de târg au mai participat scriitorii Dan Lungu, Dinu Flămând şi Ioana Gruia. 

Anul acesta, literatura română va fi reprezentată de două voci proeminente ale prozei şi 

poeziei: Mircea Cărtărescu şi Ana Blandiana. 

 

Mircea Cărtărescu va lua parte, la Ciudad de Mexico, la o serie de evenimente, conform 

următorului program: 

 

Miercuri, 22 noiembrie – Lansarea romanului Solenoide, Ciudad de Mexico, în traducerea lui 

http://icr.ro/pagini/romania-revine-cu-stand-si-scriitori-invitati-la-targul-de-carte-de-la-guadalajara-in-mexic
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Marian Ochoa de Eribe, la librăria El Péndulo. Invitat: scriitoarea Guadalupe Nettel. 

Evenimentul este organizat de Editura Impedimenta. 

 

Joi, 23 noiembrie– întâlnire cu presa la Ciudad de Mexico. 

 

Prezenţa lui Mircea Cărtărescu la Ciudad de Mexico beneficiază de sprijinul Ambasadei 

României în Statele Unite Mexicane. 

 

Sâmbătă, 25 noiembrie, 17:30, Salón de la Poesía – Lectură de poezie. Mircea Cărtărescu 

este prezentat de Jeanette Clarriond, Vaso Roto Ediciones. 

 

Duminică, 26 noiembrie, 20:00  Salón 3 – Conferinţă magistrală "Edificio de la literatura". 

Scriitorul va fi prezentat de editorul său spaniol, Enrique Redel.  

 

Luni, 27 noiembrie, 19:00  – Mircea Cărtărescu participă la inaugurarea Festivalului Literelor 

Europene alături de scriitorii Tiziano Scarpa, Tommy Wieringa şi Radka Denemarková. 

 

ANA BLANDIANA va susţine , la Guadalajara, o conferinţă pe tema cenzurii în timpul dictaturii 

comuniste şi în noua realitate capitalistă şi va lua parte în diferite evenimente din cadrul 

Târgului, conform următorului program: 

 

Luni, 27 noiembrie 

 

18:00, Salón A – Conferinţa "Desde la censura como forma de libertad hasta la libertad como 

forma de censura" susţinută de Ana Blandiana. În dialog cu jurnalista Sylvia Colombo.  

 

20:00, Salón Mariano Azuela – Prezentarea volumelor Proyectos de pasado şi Las cuatro 

estaciones, publicate la Editura Periferica. Eveniment realizat cu sprijinul editurii. 
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Marţi, 28 noiembrie, 19.00  Salón de la Poesía – Lectură de poezie. Prezintă Carmen Villoro. 

 

Miercuri, 29 noiembrie, 19.00 h, Salón C – Prezentarea volumelor de poezie El sol de más allá 

y El reflujo de los sentidos, Mi patria A4 şi Octubre, noviembre, diciembre apărute la Editura 

Pre-Textos. Prezintă Lola Larumbe, librăria Rafael Alberti Madrid. Eveniment realizat cu 

sprijinul editurii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ARTIŞTI DIN ROMÂNIA LA MUZEUL DE ARTĂ MODERNĂ DIN VARŞOVIA 

http://icr.ro/pagini/artisti-din-romania-la-muzeul-de-arta-moderna-din-varsovia-30814 

 

Lucrări ale artistului român Constantin Flondor şi ale Grupului Sigma, din care a făcut parte 

alături de Ştefan Bertalan, Lucian Codreanu, Ioan Gaiţă, Elisei Rusu şi Doru Tulcan, sunt 

expuse la Muzeul de Artă Modernă din Varşovia, într-o expoziţie de grup initulată „Celălalt 

Transatlantic. Arta cinetică şi Op-art din Europa de Est şi America Latină din anii’50-‘70”. 

 

Grupul Sigma a fost un grup experimental din Timişoara, care a activat între anii 1969 şi 1980, 

adept al artei experimentale, având un rol deopotrivă artistic şi pedagogic. Grupul a oferit o 

viziune alternativă, prin abordări multidisciplinare, apelând la matematică, estetică industrială, 

marketing, geometrie industrială, culori complementare, design, geometrie descriptivă sau 

studiu bionic. 

 

Din expoziţie mai fac parte lucrări ale următorilor artişti: Vladimir Akulinin, Vojin Bakić, Martha 

Boto, Feliza Bursztyn, Lygia Clark, Carlos Cruz-Diez, Milan Dobeš, Dvizhenie Group, Wojciech 

Fangor, Vladimir Galkin, Gego (Gertrud Louise Goldschmidt), Oskar Hansen, Francisco 

Infante, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julije Knifer, Vyacheslav Koleychuk, Gyula Košice, Grzegorz 

Kowalski, Vlado Krist, Julio Le Parc, Almir da Silva Mavignier, Vera Molnar, Lev Nussberg, 

Hélio Oiticica, Abraham Palatnik, Andrzej Pawłowski, Grupa Prometeusz, Ivan Picelj, Ludmiła 

Popiel, Vjenceslav Richter, Jerzy Rosołowicz, Mira Schendel, Nicholas Schöffer, Jesus Rafael 

Soto, Aleksandr Srnec, Henryk Stażewski, Zdeněk Sýkora, Victor Vasarely, Magdalena 

Więcek, Ryszard Winiarski. 

 

Expoziţia este deschisă publicului în perioada 17 noiembrie 2017 - 11 februarie 2018, la 

Muzeul de pe Vistula, Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego 

"Cubryny"). 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/artisti-din-romania-la-muzeul-de-arta-moderna-din-varsovia-30814
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EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE „ROMÂNIA NOBILĂ ŞI REGALĂ“ LA LISABONA. ROMÂNII 

DIN CAPITALA PORTUGHEZĂ AŞTEPTAŢI LA EVENIMENT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26297-2017-11-16-07-37-40.html 

 

Institutul Cultural Român de la Lisabona va inaugura vineri, 17 noiembrie 2017, la ora 18.30, la 

sediul său din centrul capitalei lusitane, expoziţia „România nobilă şi regală", a fotografului 

portughez José Luís Jorge, transmite Romanian Global News. 

 

Expoziţia are loc în cadrul programului „12 capitole ale creativităţii româneşti" (capitolul 

arhitectură), organizat împreună cu Ambasada României în Portugalia în anul celebrării unui 

secol de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-portugheze, şi porneşte de la strânsele 

legături de familie între casele regale ale Portugaliei şi României (regina Stefania a Portugaliei, 

soţie a regelui Pedro al V-lea era sora regelui Carol I al României în timp ce fratele mai 

vârstnic al acestuia, principele moştenitor Leopold a fost căsătorit cu sora regelui Pedro al V-

lea, Dona Antonia de Braganza, cei din urmă fiind părinţii marelui rege Ferdinand al 

României). 

 

Expoziţia cuprinde 40 de fotografii ale câtorva dintre reşedinţele familiei regale române, 

adevărate bijuterii arhitecturale: Palatul Regal din Bucureşti (azi Muzeul Naţional de Artă al 

României), Palatul Elisabeta, Palatul Cotroceni, Palatele Peleş şi Pelişor din Sinaia, Castelul 

Bran, Vila Marelui Voievod Mihai din Eforie Nord, Vila Reginei Maria din Mamaia, Palatul 

Reginei Maria din Balcic. Monumentele enumerate sunt opere semnificative ale unor arhitecţi 

precum Paul Gottereau, Karel Liman, Duiliu Marcu şi Horia Creangă. 

 

Autorul expoziţiei, fotograful José Luís Jorge, un bun cunoscător şi prieten de cursă lungă al 

României, a plecat (cu sprijinul ICR Lisabona) în aventura care l-a dus la descoperirea a ceea 

ce el numeşte "mici paradisuri ascunse", după ce a găsit "îngropat" într-o arhivă unul dintre 

jurnalele lui Fernando Lara Reis, cel mai mare călător portughez din secolul XX. În 1932, la 

întoarcerea din Macao, acesta a trecut şi prin România. Întâmplarea a făcut ca, în timp ce 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26297-2017-11-16-07-37-40.html
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vizita o expoziţie de "artă fotografică" la Bucureşti, Fernando Lara Reis să o întâlnească pe 

regina Maria care, ulterior, l-a şi invitat la reşedinţa sa de la Palatul Cotroceni. Mai târziu, Lara 

Reis a scris în „Jurnalul" său că „mi s-a împlinit dorinţa de a o vedea pe cea mai frumoasă 

regină a tuturor timpurilor". 

 

Expoziţia va fi deschisă până pe 29 ianuarie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

14 

CONSTRUCŢIA PRIMEI BISERICI ROMÂNEŞTI DIN OTTAWA ESTE APROAPE 

FINALIZATĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/cultura--culte/26257-2017-11-13-08-33-34.html 

 

Proiectul construirii primei biserici româneşti din Ottawa a intrat în faza finală de execuţie. 

Sfinţirea noii clădiri va avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă, anunţă Biroul de Presă al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, preluat de Romanian Global News. 

 

În data de 27 octombrie 2017, la sărbătoare Sfântului Dimitrie cel Nou, crucea a fost pusă pe 

turla bisericii. În momentul de faţă, imobilul este amenajat în aşa fel încât să respecte legile 

locale. În următoarea perioadă parohia urmează să primească de la autorităţile locale permisul 

de utilizare a noii biserici. 

 

Construirea lăcaşului de cult cu hramurile Sfântul Evanghelist Matei şi Sfânta Muceniţă 

Hristina a durat ani de zile. Pentru ridicarea acestuia comunitatea parohială, împreună cu 

Părintele paroh Grigore Ţăpuc, a depus numeroase eforturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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AUTORITĂŢILE ROMÂNE: SUVERANUL PONTIF, TOT MAI APROAPE DE O VIZITĂ ÎN 

ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-romane-suveranul-pontif-tot-mai-aproape-de-o-vizita-in-romania 

 

Vaticanul va face eforturi pentru ca Papa Francisc să vină în România. Declaraţia îi aparţine 

secretarului pentru Relaţiile cu Statele al Sfântului Scaun, Paul Gallagher, aflat într-o vizită 

oficială în România. 

 

În acest context, ministrul Teodor Meleşcanu a precizat că autorităţile române negociază 

termenii pentru că vizită să fie organizată în cele mai bună condiţii. “Şefii celor două diplomaţii 

au discutat despre perspectiva organizării vizitei Suveranului Pontif în România. Luând în 

considerare simbolismul deosebit de important al evenimentului, inclusiv pentru reprezentanţii 

tuturor religiilor, s-a agreat coordonarea demersurilor pentru ca această vizită deosebit de 

importantă să fie organizată sub cele mai bune auspicii” , se precizează într-un comunicat al 

MAE. 

 

Atât preşedintele Klaus Iohannis, cât şi reprezentanţii Guvernului, l-au invitat de mai multe ori 

pe Suveranul Pontif să vină la noi anul viitor. 

 

Vizita în România în cursul zilei de ieri a secretarului pentru Raporturile cu Statele al Sfântului 

Scaun, a fost marcată de un simbolism special, având în vedere că în anul 2017 se 

aniversează 90 de ani de la Semnarea Concordatului România-Vatican şi 80 de ani de la 

înfiinţarea Colegiului PIO Romeno. Cei doi demnitari au analizat modalităţile cele mai eficiente 

pentru diversificarea relaţiei bilaterale, pentru aprofundarea deopotrivă a dialogului la nivel 

înalt şi a celui sectorial. 

 

Referindu-se la relaţiile bilaterale, Teodor Meleşcanu a evidenţiat dialogul intens, precum şi 

potenţialul important de intensificare a cooperării, în domeniile educaţiei şi culturii, sau prin 

consolidarea cadrului juridic bilateral şi întărirea relaţiei dintre Biserica Catolică şi cea 

http://www.timpromanesc.ro/autoritatile-romane-suveranul-pontif-tot-mai-aproape-de-o-vizita-in-romania


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

16 

Ortodoxă.  De asemenea, a punctat că România este profund recunoscătoare Bisericii 

Catolice pentru găzduirea multor comunităţi religioase româneşti din Europa de Vest, ortodoxe 

sau catolice. Acest gest de fraternitate a ajutat comunităţile româneşti să se integreze mai 

rapid şi mai bine în societăţile respective. 

 

Oficialul român a mulţumit pentru sprijinul deosebit al Sfântului Scaun pentru activarea în acest 

an a lectoratului de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească din cadrul Institutului 

Pontifical Oriental. 

 

Cei doi au avut un schimb de opinii aprofundat privind provocările actuale cu care se confruntă 

continentul european, fiind reconfirmat faptul că România şi Sfântul Scaun au viziuni similare 

în ceea ce priveşte viitorul Europei, migraţia, vecinătatea estică. Ministrul Teodor Meleşcanu a 

reiterat că, pe perioada deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019, 

România va urmări consolidarea coeziunii şi unităţii UE. De asemenea, oficialul român a 

evidenţiat contribuţia semnificativă a României la asigurarea securităţii frontierei externe a UE. 

Cei doi demnitari au trecut în revistă şi evoluţiile din vecinătatea estică, împărtăşind ideea 

importanţei stabilităţii şi securităţii regionale şi necesitatea sprijinirii proceselor de reformă ale 

statelor din zonă. 

 

 Foto: MAE 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SUEDIA: PRELUNGIREA PERIOADEI DE EFECTUARE A CONTROALELOR LA 

FRONTIERE. ROMÂNII CARE CAUTĂ UN LOC DE MUNCĂ AU NEVOIE DE PAŞAPORT 

BIOMETRIC 

http://www.timpromanesc.ro/suedia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-romanii-care-

cauta-un-loc-de-munca-au-nevoie-de-pasaport-biometric 

 

Autorităţile suedeze au anunţat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere. 

Măsura va fi valabilă până la 11 mai 2018. 

 

Românii care intenţionează să călătorească în această ţară trebuie să aibă, în permanenţă 

asupra lor, pe timpul călătoriei, un act de identitate valabil(paşaport sau carte de identitate 

naţională), iar cei care sunt în căutarea unui loc de muncă trebuie să aibă paşaport biometric. 

 

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

la Stockholm +468205674, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al 

Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în 

regim de permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la 

Stockholm +46736985463. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet 

https://stockholm.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care 

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

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

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP LANSEAZĂ OFICIAL PRIMUL „CURS DEDICAT PROBLEMATICII ROMÂNILOR DIN 

AFARA ROMÂNIEI” 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-lanseaza-oficial-primul-curs-dedicat-problematicii-romanilor-din-afara-romaniei 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în parteneriat cu Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS), primul „Curs dedicat problematicii românilor din afara  

României”, lansat cu ocazia Centenarului Marii Unirii, anunţă MRP. 

 

Cursul se desfăşoară în perioada octombrie – decembrie 2017 în cadrul Facultăţii de 

Sociologie şi Asistenţă Socială în cadrul Masterului de Securitate, Universitatea Bucureşti. 

 

Deschiderea oficială a cursului a avut loc astăzi, 14 noiembrie 2017, în Aula Universităţii din 

Bucureşti, Facultatea de Drept. Au participat Andreea Păstîrnac, ministrul pentru românii de 

pretutindeni, Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, Victor Voicu, secretar general 

al Academiei Române, Sandra Pralong, consilier de Stat pentru Diaspora în cadrul 

Administraţiei Prezidenţiale, prof. Dan Dungaciu, coordonatorul Masterului de Studii de 

Securitate, precum şi alţi membri ai mediului academic şi asociativ românesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TITUS CORLĂŢEAN - OPTIMIST ÎN APLICAREA REZOLUŢIEI APCE PRIVIND 

DREPTURILOR MINORITĂŢILOR DIN UCRAINA LA ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBA MATERNĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/26307-2017-11-16-08-18-42.html 

 

Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind discriminarea 

minorităţilor din Ucraina generată de adoptarea Legii învăţământului din această ţară începe 

să aibă efecte, a declarat, miercuri, preşedintele delegaţiei României la APCE, senatorul Titus 

Corlăţean, transmite www.agerpres.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

"Procesul de monitorizare prin Comisia de la Veneţia a început, au început deja vizite, inclusiv 

întâlniri cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, inclusiv cu asociaţiile româneşti, ceea ce, 

apropo, oficialii ucraineni şi cei din Parlamentul ucrainean n-au făcut. N-au dialogat, ceea ce e 

nefiresc şi nedemocratic. Înainte de adoptarea articolului 7 (din Legea învăţământului din 

Ucraina — n.r.), care îi privea direct, n- au dialogat cu reprezentanţii minorităţilor naţionale din 

Ucraina", a afirmat Corlăţean, la conferinţa cu tema "Exercitarea dreptului la nediscriminare şi 

egalitate de şanse în societatea contemporană", desfăşurată la Palatul Parlamentului. 

 

El a accentuat că statul român are obligaţii şi un cuvânt de spus faţă de drepturile etnicilor 

români care trăiesc în jurul ţării. 

 

"Sunt elemente care nouă ca stat român — şi avem articolul 7 al Constituţiei cu obligaţiile 

statului român faţă de etnicii români care trăiesc în jurul României, în afara României, dar şi 

anumite linii directoare, reguli internaţionale — ne permit să avem să avem un cuvânt de spus, 

ne permit în mod legitim să intervenim fără să încălcăm suveranitatea celuilalt stat, pentru că 

şi acesta este un subiect important. Dar, pentru minoritatea înrudită, statul european are, 

potrivit regulilor internaţionale, anumite prerogative şi pârghii pe care trebuie să le folosim", a 

explicat fostul ministru de Externe. 

 

Titus Corlăţean a vorbit despre "elementele de discriminare" introduse de noua legislaţie 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/26307-2017-11-16-08-18-42.html
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privind învăţământul din Ucraina şi a reafirmat că România va rămâne ferm angajată pentru 

corectarea situaţiei. 

 

"Politic noi vom rămâne foarte angajaţi pentru a ne asigura că rezultatul final al acelei legi va fi 

unul corect, care să nu diminueze rolul educaţiei în limba maternă românească pentru etnicii 

români din Ucraina. Una din soluţiile prefigurate în baza discuţiilor este, iată, acordarea unui 

tratament discriminatoriu, pozitiv, preferenţial, ar spune unii, pentru limbile etnicilor care au stat 

înrudit membru al Uniunii Europene. Ăsta e un joc politic pe care ucrainenii îl fac. Asta 

înseamnă limba română, limba maghiară, limba poloneză să aibă un anumit statut. E un 

element de discriminare, pentru că filosofia acestei legi ucrainene este profund greşită în ceea 

ce priveşte minorităţile naţionale. Şi noi avem experienţa noastră de 27 de ani în România. Tu, 

ca stat, ai obligaţia şi trebuie să ai înţelepciunea de a-i face pe minoritari să se simtă bine 

integraţi, să se acomodeze în societate. Oferă-le acele pârghii care, pe de o parte, să asigure 

respectarea suveranităţii de stat şi a marilor principii ale statului, aşa cum sunt consfinţite în 

Constituţie, dar, pe de altă parte, să te bucuri şi să pui în valoare bogăţia culturală pe care 

ceilalţi, de o altă identitate, o au", a spus el. 

 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în 12 octombrie Rezoluţia 2189 

(2017): "Noua lege a educaţiei din Ucraina: un impediment major cu privire la învăţământul în 

limba maternă a minorităţilor naţionale". 

Prin adoptarea acestei rezoluţii, la iniţiativa Delegaţiei Parlamentului României la APCE, 

organizaţia a lansat un semnal politic foarte clar la adresa autorităţilor ucrainene în legătură cu 

impactul negativ cauzat de prevederile Legii educaţiei pentru învăţământul în limba maternă al 

minorităţilor naţionale. 

Adunarea a solicitat ca reforma educaţiei promovată prin această lege, care vizează 

consolidarea limbii de stat, să nu afecteze în niciun caz învăţământul în limba maternă al 

minorităţilor naţionale. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ÎNTÂLNIRE A AMBASADORULUI ROMÂNIEI LA WASHINGTON CU REPREZENTANŢI AI 

COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN PORTLAND 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/analize-interviuri/26259-2017-11-13-08-41-03.html 

 

În contextul vizitei în statele Oregon şi Washington, ambasadorul George Cristian Maior a avut 

o întrevedere cu specialişti în domeniul IT de origine româna din cadrul companiei Intel, la unul 

dintre sediile producătorului american de componente IT din Portland, Oregon, transmite 

Romanian Global News citând ambasada României din SUA. 

 

Ambasadorul român a apreciat prezenţa Intel în România, la Galaţi şi Timişoara, ca fiind 

importantă din punct de vedere al volumului activităţii desfăşurate, menţionând totodată 

oportunităţile de investiţii în domeniul IT care există în ţara noastră. 

 

Ambasadorul George Cristian Maior i-a încurajat pe specialiştii români să menţină o strânsă 

legătură cu ţara şi să sprijine parteneriatul României cu SUA prin implicarea activă în viaţa 

comunităţilor din care fac parte, putând astfel contribui la îndeplinirea unor obiective comune 

importante, inclusiv accederea în programul Visa Waiver. 

 

De asemenea, şeful misiunii diplomatice a României la Washington DC s-a întâlnit cu 

reprezentanţii comunităţii româno-americane din Portland şi împrejurimi şi cu conducerea 

asociaţiei Romanian — American Society, organizatorul reuniunii, având o întrevedere şi cu 

primarul oraşului Portland, Ted Wheeler. 

 

Pe parcursul discuţiei, ambasadorul român a accentuat faptul ca în zona metropolitană 

Portland există o comunitate româno-americană activă, care include mulţi specialişti IT, 

antreprenori şi cercetători, arătând că această comunitate, care menţine legături puternice cu 

România, constituie o bază solidă pentru dezvoltarea de proiecte bilaterale în beneficiul 

ambelor ţări. A încurajat participarea companiilor din zona Portland în proiecte comerciale şi 

de investiţii în România, precum şi lansarea unor misiuni economice la nivelul statului 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/analize-interviuri/26259-2017-11-13-08-41-03.html
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american. 

 

O iniţiativa de interes comun o reprezintă demersul de înfrăţire a oraşelor Portland şi Iaşi, în 

cadrul programului Sister Cities. 

 

La rândul sau, primarul Ted Wheeler şi-a exprimat aprecierea deosebită pentru contribuţia 

comunităţii româno-americane la viaţa economică şi socială a regiunii, precum şi deschiderea 

totală către proiecte comune de cooperare. 
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INTERPELAREA DOMNULUI SENATOR VIOREL BADEA PRIVIND CONSULI ONORIFICI 

A ROMÂNIEI, ADRESATĂ DOMNULUI TEODOR-VIOREL MELEŞCANU, MINISTRUL 

AFACERILOR EXTERNE 

 

În conformitate cu prevederile Convenției de la Viena cu privire la relaţiile consulare, printre 

atribuţiile generale ale consulilor onorifici ai României se regăsesc: promovarea cooperării 

între reprezentanţii comunităţilor româneşti la nivel local, oferirea de asistenţă şi consultanţă 

cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite, precum şi promovarea fenomenului cultural 

românesc în mediile în care activează. 

 

În acest context, vă adresez rugămintea să îmi comunicaţi o listă completă a consulilor 

onorifici ai României, precum şi o evaluare a activităţii acestora în funcţie de criteriile 

enumerate mai sus. 

 

Solicit răspuns scris. 

 

 


