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1. „Maşina cu poeţi” soseşte în comuna Mahala (Cernăuţi) 

2. Sava Negrean-Brudaşcu a sărbătorit Ziua Culturii Naţionale împreună cu românii din 

dreapta Tisei 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

3. Expoziţie românească în oraşul italian L’Aquila 

4. Mihai Eminescu – omagiat la Berlin 

5. Lecţii de cusut oferite copiilor români din Atena 

6. Institutul Hispano Român a sărbătorit a 2-a ediţie a Zilei Eminescu în Castellon 
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7. Consulat itinerant în Algarve (Portugalia) 

8. Proiecte pentru Centenar 

9. Atenţionare: Vânt puternic şi furtună în Olanda 

10. Atenţionare: Vremea rea şi în Germania 

11. Condiţii meteorologice severe în Ucraina 

12. Teodor Meleşcanu: ”Menţinerea şi consolidarea unităţii europene reprezintă un obiectiv 
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13. Românii nu mai au nevoie de vize pentru Japonia, a anunţat premierul nipon 

14. Pop: Trebuie să găsim o variantă de bacalaureat pentru românii de pretutindeni 

15. Masterclass de literatură şi poezie în şcolile româneşti din afara graniţelor ţării 

16. MRP, în dialog cu românii din Pedrera (Spania) 
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„MAŞINA CU POEŢI” SOSEŞTE ÎN COMUNA MAHALA (CERNĂUŢI) 

http://www.timpromanesc.ro/masina-cu-poeti-soseste-in-comuna-mahala-cernauti 

 

Cenaclul literar transfrontalier „Maşina cu poeţi” îşi va ţine şedinţa ordinară duminică, 21 

ianuarie a.c., la ora 13.30, la Căminul Cultural din comuna Mahala (raionul Noua Suliţă, 

regiunea Cernăuţi, Ucraina), anunţă Monitorul de Suceava.  

 

Cu acest prilej va avea loc lansarea şi prezentarea cărţii „20 de ani în Siberia. Amintiri din 

viaţă”, de Aniţa Nandriş-Cudla (ediţia a VII-a, volum tipărit la Cernăuţi  la Editura Druc Art, 

prefaţă Gheorghe Nandriş, cuvânt introductiv Ştefan Hostiuc). Cartea a fost editată în baza 

unui contract semnat de Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” şi Editura „Humanitas” 

(deţinătoarea copyrightului), cu sprijinul financiar al Primăriei comunei Mahala. 

 

Totodată va fi lansată revista „Mesager bucovinean”, proiect transfrontalier realizat de 

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (România), Centrul Cultural 

Român „Eudoxiu Hurmuzachi” (Cernăuţi, Ucraina) şi Asociaţia Social-culturală „Bucovina” din 

Chişinău (Republica Moldova), cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 Foto: N. Hauca 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/masina-cu-poeti-soseste-in-comuna-mahala-cernauti
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SAVA NEGREAN-BRUDAŞCU A SĂRBĂTORIT ZIUA CULTURII NAŢIONALE ÎMPREUNĂ 

CU ROMÂNII DIN DREAPTA TISEI 

http://www.timpromanesc.ro/sava-negrean-brudascu-a-sarbatorit-ziua-culturii-nationale-impreuna-cu-romanii-din-

dreapta-tisei 

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare cu 

sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Consulatul României la Solotvino 

(Ucraina) şi în parteneriat cu Muzeul Judeţean Satu Mare şi Primăria Biserica Albă, a 

organizat în data de 14 ianuarie 2018 „Ziua Culturii Naţionale” în comunitatea românească din 

dreapta Tisei.În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: consulul României la Solotvino, 

Gabriel Nicola, managerul Centrului de Creaţie, Robert Laszlo, managerul Muzeului Judeţean, 

Felician Pop, profesorul universitar, George Achim precum şi primarul Bisericii Albe, Gheorghe 

Berinde. 

 

În cadrul spectacolului artistic au evoluat: elevii şcolii cu gradele I-III din Biserica Albă, elevii 

şcolii cu gradele I-III din Apşa de Mijloc, elevii şcolii de Arte din Apşa de Jos, membrii 

Asociaţiei ”Speranţa” din Slatina, ansamblul Folcloric al Judeţului “Doruri sătmărene” al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, 

cantautorul de muzică folk din Satu Mare, George Negrea, invitatul special al evenimentului a 

fost, binecunoscuta interpretă Sava Negrean-Brudaşcu. 

 

Totodată, s-au depus jerbe şi coroane de flori la bustul poetului naţional, Mihai Eminescu aflat 

în Biserica Albă în prezenţa elevilor din şcolile româneşti din Ucraina, a oficialităţilor locale şi a 

reprezentanţilor instituţiilor organizatoare. Sursa: portalsm.ro 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/sava-negrean-brudascu-a-sarbatorit-ziua-culturii-nationale-impreuna-cu-romanii-din-dreapta-tisei
http://www.timpromanesc.ro/sava-negrean-brudascu-a-sarbatorit-ziua-culturii-nationale-impreuna-cu-romanii-din-dreapta-tisei
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EXPOZIŢIE ROMÂNEASCĂ ÎN ORAŞUL ITALIAN L’AQUILA 

http://www.timpromanesc.ro/expozitie-romaneasca-in-orasul-italian-laquila 

 

În cursul zilei de ieri, la Roma, a avut loc vernisarea expoziţiei ”Musica delle sfere (La 

geometria segreta della pittura europea)” a artistului Cristian Ungureanu. 

 

Artistul transdisciplinar Cristian Ungureanu revizitează cele mai cunoscute capodopere ale 

istoriei artei europene pentru a le dezvălui profilul ascuns, geometria lor secretă şi simbolică. 

Lucrările lui Cristian Ungureanu sunt o reconstrucţie virtuală a schiţelor compoziţionale, în 

”metru antic”, ale unor picturi celebre, cum ar fi icoana „Sfinta Treime” a lui Rubliov, plafonul 

”Capelei Sixtine” a lui Michelangelo sau modulul coloanei lui Brâncuşi . Instalaţia sculpturală 

„Terra da Iasi/ Pământ de la Iaşi” este o replică ludică la „Air de Paris” a lui Marcel Duchamp. 

Cele zece borcane goale, etichetate „Ego d’artista” explorează condiţia nivelului psihologic al 

fiinţei umane şi sunt un omagiu adus lui Piero Manzoni. 

 

Intitulate „Pagini di jurnal”, pânzele sale evocă desenele în sepia şi atmosfera laviurilor pe care 

vechii maeştri le făceau pentru a crea „anatomiile” compoziţionale şi simbolice ale viitoarelor 

tablouri. Animaţiile video ale lui Cristian Ungureanu sunt un instrument poetic, în spiritul 

timpului, prin care sunt accesate semnificaţiile simbolice ale picturilor analizate geometric. 

 

Filosoful Basarab Nicolescu rezumă abordarea transdisciplinară a artistului: „Cristian 

Ungureanu pare să fie un continuator al lui Matila Ghyka (1881-1965), specialist al numărului 

de aur. Mai mult decât atât, Cristian Ungureanu stăpâneşte şi instrumentele artistice din 

„epoca electronicii”. 

 

Cristian Ungureanu s-a născut în 1972 în România. După ce a studiat la fosta Academie de 

Arte „George Enescu” din Iaşi s-a mutat în Italia, unde a expus de mai multe ori la Bologna, 

Veneţia şi Verona. După şapte ani de cercetări şi peregrinări artistice, în 2010 s-a întors în 

România şi şi-a susţinut doctoratul cu teza „Dialog între sferă şi cub/ Geometria secretă a 

http://www.timpromanesc.ro/expozitie-romaneasca-in-orasul-italian-laquila
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picturii europene” la Universitatea Naţională de Artă din Bucureşti. Conferenţiar la 

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, Cristian Ungureanu a devenit 

conducător de doctorat cu teza „Compoziţia geometrică din artele vizuale şi valenţele ei 

transdisciplinare”. 

 

Membru al Centrului Internaţional de Cercetare şi Studii Transdisciplinare din Paris şi artist 

recunoscut, Cristian Ungureanu a publicat mai multe cărţi şi articole de teorie a artei, este 

autorul a peste 30 de expoziţii personale şi de grup în Italia, România, Rusia, Turcia şi Franţa. 

 

Expoziţia “Muzica sferelor. Geometria secretă a picturii europene” a artistului Cristian 

Ungureanu, organizată de Institutul Cultural Român şi Accademia di Romania in Roma, în 

parteneriat cu Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris, 

Biennale MarteLive din Roma, Universitatea Naţională de Arte George Enescu din Iaşi şi 

Accademia di Belle Arti din Aquila, poate fi vizitată în perioada 16 – 28 ianuarie 2018 în Sala 

Rivera a Palatului Fibbioni din L’Aquila (Via S. Bernardino, 1, 67100, L’Aquila) de luni până 

vineri între 11:00–13:00 şi 16:00–19:00, iar sâmbătă şi duminică intre 16:00–19:00. 

 

 Foto: ICR 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MIHAI EMINESCU – OMAGIAT LA BERLIN 

http://www.timpromanesc.ro/mihai-eminescu-omagiat-la-berlin 

 

Luni, 15 ianuarie 2018, Ambasada României în Germania şi Institutul Cultural Român ”Titu 

Maiorescu” din Berlin au organizat o seară literară cu dublă semnificaţie pentru acest an 

aniversar: omagierea lui Mihai Eminescu şi marcarea Zilei Culturii Naţionale.Evenimentul a 

avut loc în spaţiile de reprezentare ale Ambasadei României şi a cuprins o conferinţă susţinută 

de academicianul Eugen Simion, despre influenţa culturii germane asupra lui Mihai Eminescu, 

precum şi despre rolul acestuia, alături ceilalţi mari clasici, în structurarea literaturii române 

moderne. De asemenea, programul a inclus un recital cu o structură aparte, construit pe o 

serie de poeme şi fragmente eminesciene în proză, în interpretarea lui Ion Caramitru, 

atmosfera astfel creată fiind întregită de intermezzo-uri muzicale din repertoriul clasic şi 

contemporan de C.P.E. Bach, H. Purcell, G. Enescu, A.O. Popa şi C.C. Negrea, în 

interpretarea clarinetistului Aurelian-Octav Popa. Spectacolul a intrat în repertoriul permanent 

al Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti şi a fost prezentat cu succes pe diverse 

scene din Europa, Statele Unite şi Canada. 

 

Omagierea şi la Berlin, de Ziua Culturii Naţionale, în anul Centenarului, a personalităţii si 

creaţiei lui Mihai Eminescu, s-a impus de la sine, cu atât mai mult, cu cât capitala germană a 

marcat un jalon important în biografia şi evoluţia spirituală ale poetului. Actorul Ion Caramitru a 

excelat în trecut printr-o serie de interpretări inedite din creaţia lirică eminesciană. De 

asemenea, scriitorul, criticul literar şi academicianul Eugen Simion este unul dintre cei mai 

erudiţi cunoscători contemporani ai creaţiei eminesciene, în cadrul serii omagiale referatul 

ştiinţific şi actul artistic având darul de a se întregi reciproc. 

 

Evenimentul a deschis suita manifestărilor culturale consacrate Centenarului 2018, atât la ICR 

Berlin, cât şi la Ambasada României în Germania. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/mihai-eminescu-omagiat-la-berlin
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LECŢII DE CUSUT OFERITE COPIILOR ROMÂNI DIN ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/lectii-de-cusut-oferite-copiilor-romani-din-atena 

 

Duminică, 14 ianuarie 2018, s-a dat startul lecţiilor de cusut pe etamină, pentru copii, anunţă 

Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA. Cursurile se vor desfăşura în regim gratuit în 

cadrul activitătii “Artă şi Abilităţi Practice”, de două ori pe lună şi sunt destinate copiilor cu 

vârste cuprinse între 8 şi 18 ani.  

 

Această nouă activitate din cadrul Şcolii noastre are drept scop promovarea şi conservarea 

valorilor tradiţionale ale poporului român.  Astfel, o dată la două luni, la sediul Şcolii de limba 

română DACIA se va organiza o şezătoare, în cadrul căreia elevii alături de părinţi pot admira 

prosoape tradiţionale, covoare cusute la război, ii din diferite zone ale ţării cu prezentarea 

provenientei şi istoriei acestora. Se va vorbi despre tehnicile de cusut învăţate, se va croşeta, 

împleti, se va toarce lână şi se vor asculta şi interpreta poezii şi poveşti transmise din 

generaţie în generaţie de la străbuni. 

 

Şcoala de Limba Română, Cultura şi Civilizaţie Dacia funcţionează în cadrul Asociaţiei 

Interculturale Româno-Elenă DACIA, cu sprijin de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Asociaţia Interculturală Româno Elenă ”DACIA” este o asociaţie culturală şi educaţională care 

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

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

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

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/lectii-de-cusut-oferite-copiilor-romani-din-atena
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INSTITUTUL HISPANO ROMÂN A SĂRBĂTORIT A 2-A EDIŢIE A ZILEI EMINESCU ÎN 

CASTELLON 

http://www.timpromanesc.ro/institutul-hispano-roman-a-sarbatorit-a-2-a-editie-a-zilei-eminescu-in-castellon 

 

Institutul Hispano Român, în colaborare cu Asociaţia Română pentru Integrare şi Educaţie şi 

Asociaţia Românilor din Onda şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale au 

omagiat împlinirea celor 168 de ani de la naşterea „omului complet al culturii noastre”, în 

Castellón de la Plana. 

 

La fel ca şi anul anterior, Institutul Hispano Român a dorit să readucă în memoria românilor 

care locuiesc pe tărâm iberic opera geniului culturii româneşti prin organizarea celei de-a doua 

ediţii a Zilei Eminescu. 

 

In cadrul evenimentului a avut loc o prezentare a vieţii şi operei poetului realizată de către 

profesoara din cadrul programului LCCR, Anca Diana Istrate. După prezentarea grafică a avut 

loc un concurs de cunoştinţe din opera eminesciana – „Cunoaşte-l pe Eminescu!“ – ce a avut 3 

câştigători, care au recunoscut 9 din cele 10 poezii la care făceau referinţă imaginile 

prezentate publicului. Premiile câştigătorilor au constat în cărţi de şi despre Eminescu. 

 

Corul Parohiei Ortodoxe din Villarreal a oferit o interpretare de excepţie a poeziilor „Sara pe 

deal“, „Pe lângă plopii fără soţ“, „Mai am un singur dor“ şi „Doina“. 

 

Elevii români din cadrul programului LCCR din Castellón, sub îndrumarea profesoarei Istrate 

nu au vrut sa piardă nici anul acesta omagierea poetului naţional si de aceea au participat 

activ, recitând 4 poezii eminesciene. Ilinca Grosu a recitat „ Şi dacă…“, Irene Maria Oniga „Ce 

te legeni“, Maria Ines Ciote „La Steaua“ iar tânărul Thomas Istrate „Fiind băiet păduri 

cutreieram“ şi de asemenea a interpretat la pian fondul muzical al recitalului colegilor săi. 

 

Nelipsită la evenimentele organizate de către Institutul Hispano Român, tânăra artistă Carla 

http://www.timpromanesc.ro/institutul-hispano-roman-a-sarbatorit-a-2-a-editie-a-zilei-eminescu-in-castellon
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Todorut a interpretat la pian şi voce „Eminescu să ne judece“ şi „Atât de fragedă“. 

 

Au urmat dialogul dintre Baiazid şi Mircea cel Bătrân, interpretat de către Edgar Breso şi 

Manuel Păduraru, iar tânărul Vlad Curelea, elev al profesoarei LCCR, Elena Stoica, a recitat 

poezia “Dintre sute de catarge“ 

 

Serata culturală a fost incheiată prin interpretarea la trompetă a poeziei „Mai am un singur 

dor“, realizată de catre tânărul Oriol Andronicescu şi prin invitarea tuturor celor prezenţi la o 

degustare de produse românesti, aşa cum au fost obisnuiti deja participanţii evenimentelor 

organizate de catre IHR şi cu sprijinul FoodEx, care a dorit să colaboreze şi de această dată la 

organizarea acestui eveniment. 

 

 

Asa cum spunea Titu Maiorescu: „Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze 
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sub auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii naţionale să devină punctul de 

plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veşmântului şi cugetării româneşti„. 

 

La eveniment au participat Dragoş-Viorel-Radu Ţigău, Ministru plenipotenţiar şi consulii 

Gheorghe Florea şi Petruţa-Roxana Filip, reprezentanţi ai Consulatului României din Castellón 

de la Plana. 

 

Institutul Hispano Român, împreuna cu  Asociaţia Română pentru Integrare şi Educaţie şi 

Asociaţia Românilor din Onda  doresc să mulţumească pe acestă cale Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale pentru sprijinul acordat evenimentului “Ziua Culturii Naţionale 2018 – 

Castellón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONSULAT ITINERANT ÎN ALGARVE (PORTUGALIA) 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-algarve-portugalia 

 

Românii din sudul Portugaliei care doresc servicii şi informaţii consulare sunt aşteptaţi vineri, 

26 ianuarie 2018, la sediul Consiliului local din São Clemente, Sala de reuniuni (Junta de 

Freguesia de São Clemente, Sala da Assembleia), Rua Geraldine Brites, 8100-583, Loulé. 

Program de funcţionare: 09.00 – 14.00.  

 

Pentru solicitarea serviciilor consulare, cei interesaţi vor face programări la adresa de e-mail 

lisabona.consul1@mae.ro, cu titlul mesajului “pentru consulatul itinerant Loulé, 26 ianuarie” 

până cel târziu la data de 23 ianuarie ora 24.00 . 

 

Mesajul va cuprinde informaţii cu privire la serviciul consular solicitat, datele şi documentele 

(scanate) necesare prestării serviciului dorit (conform informaţiilor existente pe site-ul 

ambasadei, http://lisabona.mae.ro/node/485, pentru fiecare serviciu în parte), precum şi un 

număr de telefon al solicitantului unde acesta va putea fi contactat de către funcţionarii 

consulari. 

 

Cu ocazia consulatului itinerant se pot procesa doar solicitări de acte notariale (legalizări, 

procuri, declaraţii) şi solicitări de acte de stare civilă sau extrajudiciare prin intermediul misiunii 

diplomatice. Nu se pot efectua operaţii de prelevare de date biometrice şi procesare a cererilor 

de obţinere a paşapoartelor temporare sau paşapoartelor electronice. 

 

Pentru emiterea titlurilor de călătorie se vor putea prelua cererile însoţite de fotografiile cu 

dimensiunea 3,5 x 4,5 şi documentele justificative, urmând ca acestea să fie procesate la 

sediul Secţiei Consulare şi trimise prin poştă titularului, costul expedierii actului intrând în 

sarcina solicitantului. 

 

Persoanele care au depus cererea de emitere a paşapoartelor electronice cu ridicarea 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-in-algarve-portugalia
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acestora la Ambasada României la Lisabona vor putea solicita înmânarea paşapoartelor în 

ziua organizării consulatului itinerant printr-o solicitare transmisă la adresa de email 

lisabona.consul1@mae.ro, după ce au verificat înainte, prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul 

misiunii diplomatice (http://lisabona.mae.ro/cauta-pasaport), sosirea acestora la Ambasada 

României la Lisabona. Documentele necesare ridicării paşapoartelor sunt cele comunicate la 

momentul depunerii cererii de emitere a noului document de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROIECTE PENTRU CENTENAR 

http://www.timpromanesc.ro/proiecte-pentru-centenar 

 

Membrii delegaţiei MRP au avut întâlniri cu oficiali de peste Prut ai Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, dialogul purtându-se pe teme ce privesc proiecte pe care Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni urmează să le demareze cu ocazia Centenarului Marii Uniri. 

 

Agenda vizitei din 15 ianuarie a inclus depunerea unei coroane de flori la monumentul lui Mihai 

Eminescu din Chişinău, precum şi participarea delegaţiei MRP la festivitatea de premiere a 

laureaţilor ediţiei 2018 a Galei Premiilor anuale în domeniul Culturii, unde au fost premiate cele 

mai reprezentative creaţii culturale, de la literatură, teatru, muzică, arte plastice, până la 

conservarea patrimoniului cultural. 

 

”Cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii, astăzi am depus flori la bustul lui Mihai Eminescu din 

Chişinău. Este o zi importantă pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului, o zi prin care 

îl cinstim pe marele poet şi promotor al culturii româneşti. Mă bucur că am putut să reprezint 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la aceste manifestaţii”, a anunţat  Veaceslav 

Şaramet pe contul său de socializare. 

 

 Foto: MRP 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/proiecte-pentru-centenar
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ATENŢIONARE: VÂNT PUTERNIC ŞI FURTUNĂ ÎN OLANDA 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-vant-puternic-si-furtuna-in-olanda 

 

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

să călătorească în Olanda cu privire la emiterea de către Institutul de Meteorologie local a unui 

cod portocaliu de vânt puternic şi furtună pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018. 

 

În cursul dimineţii şi în prima jumătate a după-amiezii sunt posibile rafale puternice de vânt cu 

viteze cuprinse între 80 şi 100 km/oră pe întreg teritoriului Olandei. În cea de-a doua jumătate 

a dimineţii şi până la începutul după-amiezii, în sud-vestul, vestul, centrul şi estul ţării, vântul 

poate să atingă o viteză între 100 şi 120 km/oră. În zonele de coastă, viteza vântului poate să 

ajungă şi la 130 km/oră. 

 

Punctul maxim al furtunii se va înregistra în intervalul 10:00 – 14:00 (ora Olandei). Vântul va 

urma o traiectorie dinspre coastă spre centrul ţării. De asemenea, în cursul dimineţii, se pot 

înregistra condiţii de polei. În a doua jumătate a după-amiezii, vântul va scădea în intensitate. 

În partea de nord a provinciilor Brabant şi Limburg, este anunţat cod galben de vânt. În 

Groningen şi Drenthe, în cursul dimineţii va ninge. 

 

Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizează cu privire la producerea unor perturbări 

pronunţate ale traficului aerian pe parcursul întregii zile de joi, 18 ianuarie 2018. Din cauza 

vântului puternic există posibilitatea ca zborurile să fie operate cu întârzieri sau chiar să fie 

anulate. Este de aşteptat ca intervalul orar 10:00 – 14:00 să fie critic, cu vânt foarte puternic, 

ceea ce poate cauza stoparea temporară a serviciilor necesare companiilor aeriene pentru a 

opera zboruri. Pentru informaţii actualizate, serviciul aeroportuar Schiphol recomandă 

călătorilor să verifice site-ul sau aplicaţia acestuia, sau să contacteze compania care asigură 

zborul. 

 

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

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-vant-puternic-si-furtuna-in-olanda
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României la Haga +31703541580, +31703228612 şi +31703319980, 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 în Regatul Ţărilor de Jos, 

+31651596107. 

 

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

www.meteoalarm.eu, 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. 

 

  Foto: dutchnews.nl 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ATENŢIONARE: VREMEA REA ŞI ÎN GERMANIA 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-vremea-rea-si-in-germania 

 

Românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Germania trebuie să aibă în 

vedere că, în conformitate cu datele transmise de autorităţile locale, în perioada 17-18 ianuarie 

2018, se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe (ninsoare, ploaie şi grindină), 

urmate de formarea de polei pe elementele de infrastructură rutieră şi pietonală. 

 

De asemenea, vor fi furtuni cu vânt foarte puternic, ajungând până la o viteză de 100 km/h. 

 

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

României la Berlin: +493021239555, +493021239514 şi +493021239516, Consulatului 

General al României la Bonn: +492286838135; +492286838211; +492286838244; 

+49226838254 şi Consulatului General al României la München: +49089553307, 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 telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Republica 

Federală Germania + 4916090884680, Consulatului General al României la Bonn 

+491735757585 şi Consulatului General al României la München +491602087789. 

 

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

http://bonn.mae.ro, http://munchen.mae.ro, www.meteoalarm.eu 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 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-vremea-rea-si-in-germania
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CONDIŢII METEOROLOGICE SEVERE ÎN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/conditii-meteorologice-severe-in-ucraina 

 

Potrivit datelor transmise de autorităţile locale, în perioada 17-18 ianuarie 2018 ]n Ucraina sunt 

aşteptate căderi masive de zăpadă, vânt puternic şi carosabil alunecos, anunţă Ministerul 

Afacerilor Externe de la Bucureşti. 

 

Regiunile Chernihiv, Sumy, Cerkasî, Poltava, Kirovograd, Odessa, Mykolaiv şi Transcarpatia 

se vor confrunta cu condiţii meteorologice severe, vânt puternic de 15-20 m/s, viscol şi căderi 

de zăpadă de până la 40 cm, iar în Kiev stratul de zăpadă poate să ajungă până la 20 cm. De 

asemenea, în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie şi Herson, sunt aşteptate ploi torenţiale, 

lapoviţă şi rafale de vânt puternic cu viteze de 25-28 m/s. 

 

Este posibil ca circulaţia autovehiculelor pe unele şosele să fie îngreunată ca urmare a 

depunerii stratului gros de zăpadă şi gheaţă. 

 

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

României la Kiev: +380445009932, +380445009934 şi +380445009935, 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 telefoanele de permanenţă ale Ambasadei României în Ucraina: 

+380936252717; Consulatului General al României la Cernăuţi: +380932709260; Consulatului 

General al României la Odessa: +380955412788; Consulatului României la Solotvino: 

+380682140918. 

 

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

http://odessa.mae.ro, http://solotvino.mae.ro, http://cernauti.mae.ro, www.mae.ro şi 

http://www.timpromanesc.ro/conditii-meteorologice-severe-in-ucraina
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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, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de 

informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 Foto: studyinukraine.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TEODOR MELEŞCANU: ”MENŢINEREA ŞI CONSOLIDAREA UNITĂŢII EUROPENE 

REPREZINTĂ UN OBIECTIV COMUN FUNDAMENTAL ÎN CONTEXTUL EUROPEAN 

ACTUAL” 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-mentinerea-si-consolidarea-unitatii-europene-reprezinta-un-

obiectiv-comun-fundamental-in-contextul-european-actual 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a participat, la 15 ianuarie 2018, la conferinţa 

de lansare a Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE, organizată la Bucureşti, de Ambasada 

Republicii Bulgaria în România, în cooperare cu Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România.La eveniment au participat E.S. Todor Churov, ambasadorul Republicii Bulgaria în 

România, Angela Cristea, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, membri ai 

corpului diplomatic acreditat la Bucureşti şi reprezentanţi ai mass-media. 

 

”România şi Bulgaria se bucură de relaţii bilaterale foarte bune şi împărtăşesc opinii similare în 

ceea ce priveşte agenda regională, europeană şi internaţională. Ţările noastre sunt parteneri 

apropiaţi în cadrul UE, aliaţi de încredere în NATO şi constituie voci de încredere în eforturile 

comune de a sprijini consolidarea Uniunii Europene”, a arătat în deschidere ministrul afacerilor 

externe, care a salutat obiectivele prezentate de Preşedinţia bulgară a Consiliului UE. 

 

Demnitarul român a evidenţiat faptul că Bulgaria şi România vor exercita în Trio-uri succesive 

primul lor mandat ca Preşedinţie a Consiliului UE şi vor colabora pentru a asigura continuitatea 

între acestea şi coerenţa în avansarea priorităţilor europene comune. A subliniat că procesul 

naţional de pregătire pentru asumarea preşedinţiei Consiliului UE de către ţara noastră în 

semestrul I 2019 se află în plină desfăşurare. 

 

Ministrul Teodor Meleşcanu a reliefat faptul că în contextul european actual menţinerea şi 

consolidarea unităţii europene reprezintă un obiectiv comun fundamental (aspect reflectat şi de 

motto-ul Preşedinţiei bulgare: „Uniţi suntem puternici” (United we stand strong). A exprimat 

susţinerea României pentru consolidarea proiectului european în baza unor abordări concrete, 

coerente, unitare şi incluzive, care să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni. 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-mentinerea-si-consolidarea-unitatii-europene-reprezinta-un-obiectiv-comun-fundamental-in-contextul-european-actual
http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-mentinerea-si-consolidarea-unitatii-europene-reprezinta-un-obiectiv-comun-fundamental-in-contextul-european-actual
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”Apreciem în mod special atenţia acordată de Preşedinţia bulgară dialogului activ cu cetăţenii 

europeni, precum şi preocuparea de a răspunde nevoilor acestora de sporire a securităţii, 

ocupării forţei de muncă, creşterii durabile şi asigurarea unei prezenţe mai puternice a UE pe 

scena mondială”, a adăugat şeful diplomaţiei române. 

 

De asemenea, a menţionat că negocierile privind viitorul cadru financiar multianual vor oferi 

Bulgariei şi României posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la atingerea unui consens privind 

instrumentele bugetare care să susţină priorităţile politice europene în anii următori. A amintit, 

de asemenea, că România împărtăşeşte viziunea Preşedinţiei bulgare asupra necesităţii de a 

consolida politicile fundamentale şi tradiţionale ale UE care joacă un rol-cheie în menţinerea 

coeziunii economice şi sociale: politica de coeziune şi politica agricolă comună. 

 

Ministrul Teodor Meleşcanu a exprimat aprecierea şi susţinerea deplină a Preşedinţiei bulgare 

în ceea ce priveşte prioritizarea perspectivei europene şi a conectivităţii Balcanilor de Vest. 

”Avem ocazia de a avansa împreună procesul de extindere. Acesta este, de asemenea, un 

obiectiv important pentru noi, o prioritate viitoare a Preşedinţiei române a Consiliului UE în 

2019. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge acest obiectiv strategic.” A amintit, în 

acelaşi timp, că România susţine obiectivul de a continua dezvoltarea relaţiilor noastre cu 

partenerii din cadrul Parteneriatului Estic. Summit-ul Parteneriatului estic, care a avut loc la 

Bruxelles, în noiembrie 2017, a transmis, în acest sens, un mesaj politic important al UE şi a 

stabilit o agendă concretă de lucru – 20 de rezultate pentru 2020” – care trebuie pusă în 

aplicare în mod activ.  

 

Vorbind despre o Europă sigură şi stabilă, demnitarul român a subliniat importanţa sporirii 

securităţii cetăţenilor UE, consolidarea controalelor la frontiere şi gestionarea mai eficientă a 

migraţiei. A reiterat sprijinul României pentru consolidarea rolului UE în domeniul securităţii şi 

apărării şi în implementarea globală a Strategiei Globale a UE. 
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Ministrul Teodor Meleşcanu a evidenţiat, de asemenea, ca obiective de interes comun, 

necesitatea promovării vizibilităţii şi importanţei Strategiei europene privind regiunea Dunării, 

precum şi intensificarea sprijinului european pentru regiunea Marii Negre şi a eforturilor de 

cooperare regională. „Este o oportunitate unică. Vom colabora pentru a prezenta şi promova 

mai bine aceste dosare ca priorităţi la nivel european”, a declarat acesta în încheierea 

intervenţiei sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII NU MAI AU NEVOIE DE VIZE PENTRU JAPONIA, A ANUNŢAT PREMIERUL 

NIPON 

http://www.ziare.com/international/japonia/romanii-nu-mai-au-nevoie-de-vize-pentru-japonia-a-anuntat-premierul-

nipon-1497554 

 

Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul 

nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la 

Cotroceni. 

 

Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima 

viziata a unui prim-ministru din Tara Soarelui Rasare in Romania. 

 

Prim ministrul Shinzo Abe a facut, marti, o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului 

"Dimitrie Gusti", unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de 

biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, informeaza News.ro 

 

"A fost o vizita foarte scurta. Ni s-a spus de la inceput ca nu va putea sta mult. I-au placut 

foarte mult casa Sant (Bistrita Nasaud, n.r.) si biserica din Dragomiresti (Maramures, n.r.), dar 

si aleea cu ciresi japonezi, unde printul Akishino si printesa Kiko au plantat ciresi in urma cu 

cativa ani", a spus Paula Popoiu. 

 

Dupa vizita de la Muzeul Satului, premierul Abe a fost primit la Palatul Cotroceni de catre 

presedintele Klaus Iohannis. 

Dupa discutiile tete-a-tete, cei doi au sustinut o conferinta comuna de presa. 

Shinzo Abe are al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui 

de-al doilea Razboi Mondial. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar 

atunci a devenit cel mai tanar premier al Japoniei dupa al doilea Razboi Mondial. Si-a dat 

demisia din aceasta functie pe motive de sanatate in 2007, scrie Mediafax. 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/international/japonia/romanii-nu-mai-au-nevoie-de-vize-pentru-japonia-a-anuntat-premierul-nipon-1497554
http://www.ziare.com/international/japonia/romanii-nu-mai-au-nevoie-de-vize-pentru-japonia-a-anuntat-premierul-nipon-1497554
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POP: TREBUIE SĂ GĂSIM O VARIANTĂ DE BACALAUREAT PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/01/12/pop-trebuie-sa-gasim-o-varianta-de-bacalaureat-a-romanilor-

de-pretutindeni--35300 

 

Ministrul Liviu Pop a declarat vineri că intenţionează să modifice Legea Educaţiei Naţionale 

astfel încât să permită românilor din diaspora să susţină "un bacalaureat al românilor de 

pretutindeni", urmând să facă o propunere în acest sens în interiorul coaliţiei de guvernare. 

 

Ministrul Educaţiei a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că intenţia sa vine ca 

urmare a vizitei efectuate, joi, în Ucraina, unde a participat la inaugurarea unei şcoli româneşti 

din regiunea Cernăuţi. 

 

"Cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult şi o să fac propunerea aceasta către coaliţia de 

guvernare PSD-ALDE, pentru că sunt membru al coaliţiei de guvernare, să venim cu o 

propunere de completare a legii Educaţiei Naţionale, în sensul în care cred că pentru aceşti 

etnici români trebuie să găsim o variantă de bacalaureat a românilor de pretutindeni. Pentru 

că, nu vă ascund, sentimentul meu este acela că se încearcă în Ucraina limitarea accesului la 

învăţământul universitar în limba română şi nu cred că putem, ca ţară, să ne permitem să 

avem români, indiferent unde sunt aceştia în lume, şi să nu aibă dreptul să studieze în limba 

română. Şi nu discutăm de români care au plecat în Ucraina, vorbim de români care s-au 

născut şi sunt acolo de 2.000 de ani", a spus Pop. 

 

Ministrul Educaţiei a precizat că va discuta propunerea sa mai întâi în PSD, apoi în cadrul 

coaliţiei de guvernare şi susţine că, în anul în care celebrăm 100 de ani de la Marea Unire, 

"românii de pretutindeni merită acest lucru". 

 

"Cred că în anul Centenarului, românii de pretutindeni merită acest lucru, plecând de la ceea 

ce simt eu. Am fost a doua oară în Ucraina, am discutat a doua oară cu ministrul Educaţiei de 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/01/12/pop-trebuie-sa-gasim-o-varianta-de-bacalaureat-a-romanilor-de-pretutindeni--35300
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2018/01/12/pop-trebuie-sa-gasim-o-varianta-de-bacalaureat-a-romanilor-de-pretutindeni--35300
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acolo, am văzut intenţiile acestora şi cred că, la 100 de ani de la Unire, trebuie să facem acest 

pas", este de părere Pop. 

 

În ceea ce priveşte negocierile cu Ucraina în vederea încheierii unui protocol privind aplicarea 

noii legi a Educaţiei din ţara vecină, care să garanteze dreptul membrilor comunităţii româneşti 

din această ţară de a învăţa în limba maternă, ministrul Liviu Pop a spus că este aşteptat un 

răspuns în acest sens în următoarele două săptămâni şi că actul ar trebui semnat până în luna 

martie. AGERPRES/(A - autor: Tina Ţucui, editor: Diana Dumitru, editor online Ada Vîlceanu) 
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MASTERCLASS DE LITERATURĂ ŞI POEZIE ÎN ŞCOLILE ROMÂNEŞTI DIN AFARA 

GRANIŢELOR ŢĂRII 

http://www.timpromanesc.ro/masterclass-de-literatura-si-poezie-in-scolile-romanesti-din-afara-granitelor-tarii 

 

În deschiderea seriei de evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale, în Anul Centenarului, 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni marchează celebrarea a 168 de ani de la naşterea 

Poetului Naţional Mihai Eminescu, prin lansarea proiectului Masterclass de literatură şi poezie 

în şcolile româneşti din afara graniţelor ţării, care va fi derulat pe parcursului întregului an 

2018. 

 

În cadrul acestei iniţiative bazate pe un consistent dialog cultural, propus în premieră, vor avea 

loc ateliere de scriere creativă susţinute de scritori români, încurajând astfel tinerii din afara 

graniţelor să descopere reperele literaturii naţionale, într-o manieră modernă şi interactivă. 

 

Prezenţa profesorilor şi elevilor de la cursurile de Limbă, Cultură, Civilizaţie Românească şi de 

la şcolile de weekend, vor aduce plus-valoare şi autenticitate Masterclassului de literatură şi 

poezie. 
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Într-un moment simbol pentru cultura naţională, MRP invită românii din afara graniţelor, într-un 

format partenerial extins, alături de organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, să 

marcheze împreună statura culturală şi opera fără egal a Poetului Naţional, în anul marcării 

Marii Uniri, cu propuneri creative, asumate de tânăra generaţie, cu preocupări faţă de 

păstrarea şi promovearea identităţii româneşti, în toate valenţele ei. 
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MRP, ÎN DIALOG CU ROMÂNII DIN PEDRERA (SPANIA) 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-in-dialog-cu-romanii-din-pedrera-spania 

 

O delegaţie a MRP s-a deplasat în localitatea Pedrera, Sevilla, în vederea monitorizării 

situaţiei şi evitării escaladării acesteia. 

 

În cadrul întrevederii cu prefectul regiunii Sevilla, Ricardo Gil Toresano, partea română a primit 

asigurări că protecţia românilor este o prioritate pentru autorităţile spaniole. În dialogul purtat 

cu cei peste 100 de cetăţeni români la Primăria din Pedrera a fost prezentată în detaliu situaţia 

incidentului, în care au fost implicaţi atât români, cât şi spanioli, precum şi măsurile operate de 

Ministerul de Interne din Spania. 

 

Situaţia din teritoriu va continua să fie monitorizată de Guvernul României şi de autorităţile din 

Spania, care au convocat astăzi, 15 ianuarie a.c. o întrevedere a tuturor instituţiilor publice 

guvernamentale şi neguvernamentale din Pedrera. 

 

Reamintim că săptămâna trecută, în localitatea Pedrera (provincia Sevilla), a avut loc un 

accident rutier în care au fost implicaţi mai mulţi români. Aceştia au lovit în mod repetat celălalt 

autoturism implicat în accident şi l-au agresat pe şofer, fiind ulterior reţinuţi de  Poliţia Locală. 

 

Scandalul a provocat nemulţumirea locuitorilor din Pedrera, care au protestat în faţa secţiei de 

Poliţie împotriva prezenţei românilor în localitate. La o zi distanţă, peste 200 de spanioli au 

participat la un protest în faţa Primăriei pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de cetăţenii 

români. Încercând să dialogheze cu protestatarii, primarul localităţii  spaniole a avut şi o 

afirmaţie care a tensionat şi mai mult situaţia. 

Pentru evaluarea situaţiei la faţa locului şi pentru a preveni escaladarea conflictului,  Ministerul 

Românilor de Pretutindeni a decis deplasarea, în regim de urgenţă în Spania, a unei delegaţii. 
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