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CÂNTECE POPULARE ROMÂNEŞTI ŞI EXPOZIŢIE DE PICTURĂ ÎN TRANSCARPATIA 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-populare-romanesti-si-expozitie-de-pictura-in-transcarpatia/ 

 

Şcoala de Artă din Solotvino (Slatina) sub coordonarea Departamentului regional de cultură 

din Ujgorod  organizat în 14 aprilie a doua ediţie a festivalului-concurs „Floare”, un eveniment 

dedicat folclorului românesc şi împărţit în două secţiuni: interpretare cântece populare şi 

expoziţie de pictură. 

 

Manifestarea a beneficiat de o participare numeroasă a copiilor de etnie română, la concurs 

fiind prezenţi 29 de interpreţi individuali sau grupuri artistice, alături de peste 100 de lucrări de 

pictură, anunţă Consulatul României la Solotvino. 

 

Misiunea diplomatică românească din Transcarpatia a felicitat participanţii la concurs şi a 

mulţumit organizatorilor. „Ne arătăm întreaga apreciere faţă de cadrele didactice implicate în 

pregătirea elevilor care au arătat o înaltă ţinută artistică”. 

 

 

Foto: Consulatul României la Solotvino 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-populare-romanesti-si-expozitie-de-pictura-in-transcarpatia/
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RESTRICŢII PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CARE DORESC SĂ MUNCEASCĂ ÎN ELVEŢIA 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-pentru-cetatenii-romani-care-doresc-sa-munceasca-in-elvetia/ 

 

Elveţia va continua să stabilească un număr fix de cetăţeni din România şi Bulgaria cărora le 

va da drept de şedere şi, deci, de muncă. Consiliul Federal a decis să prelungească cu încă 

un an clauza de salvgardare prevăzută în acordul asupra liberei circulaţii, anunţă presa din 

Elveţia. 

 

Clauza de salvgardare prevăzută în acordul asupra liberei circulaţii pe care Berna îl are cu 

România şi Bulgaria este menţinută încă un an. Ea fusese activată de la 1 iunie 2017, 

limitându-se astfel dreptul de şedere al muncitorilor din aceste două ţări. 

 

Ca urmare a deciziei de miercuri, între 1 iunie 2018 şi 31 mai 2019, Elveţia va emite doar 996 

de permise de tip B (lungă şedere), la fel ca în anul precedent. Permisele de tip B vor fi 

eşalonate trimestrial. Berna a luat această decizie pentru că vrea să-şi protejeze angajaţii 

locali. 

 

Pe de altă parte, guvernul a decis să reintroducă o limită pentru numărul vizelor de scurtă 

şedere (permis L), dacă până la 31 mai 2018 va fi depăşit pragul stabilit în acordul de liberă 

circulaţie. 

 

Libera circulaţie pentru români şi bulgari în Elveţia, fără niciun fel de limitări, intrase în vigoare 

la 1 iunie 2016. Numai că de la acest moment şi până în mai 2017, pragul pentru acordarea de 

permise de tip B (drept de lungă şedere) a fost depăşit cu mult. 

 

Muncitorii români şi bulgari care vin în Elveţia o fac de obicei pentru slujbe sezoniere. Or, 

aceste locuri de muncă cunosc o rată a şomajului superioară mediei, a precizat guvernul 

elveţian. 

 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-pentru-cetatenii-romani-care-doresc-sa-munceasca-in-elvetia/
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Elveţia a acceptat să extindă libera circulaţie a persoanelor pentru Bulgaria şi România în 

2009. Până în 2016, însă, Consiliul Federal putea impune restricţii în cadrul unor măsuri de 

tranzit, ceea ce a şi făcut. 

 

Elveţia nu face parte din Uniunea Europeană, dar are un acord cu UE prin care participă la 

libera circulaţie. 

 

Clauza de salvgardare prevăzută în acordul de liberă circulaţie încheiat cu România şi 

Bulgaria după aderarea la UE permite Elveţiei să reintroducă unilateral cotele de muncitori, 

pentru o perioadă limitată, atunci când se depăşesc anumite praguri cantitative. Clauza poate 

fi activată până în 2019 pentru Bulgaria şi România. 

 

Nu este pentru prima dată când Berna limitează numărul permiselor de şedere pentru cetăţeni 

ai Uniunii Europene. A făcut-o pentru prima dată în 2012 şi îi privea pe cetăţenii din Cehia, 

Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria şi ţările baltice, adică statele care aderaseră la UE în 

2004. 

 

În 2013, Consiliul Federal a menţinut clauza de salvgardare pentru cetăţenii din Est şi a extins-

o la toate celelalte ţări UE, timp de un an. Asta a enervat Bruxelles-ul şi, ca urmare, clauza de 

salvgardare nu mai poate fi aplicată primelor 17 ţări membre UE. 

 

În 2017, Elveţia a acceptat – la capătul unor negocieri deloc facile – să accepte extinderea 

liberei circulaţii prin includerea Croaţiei, cea mai nouă ţară membră UE. Totuşi, croaţii au şi ei 

cote şi vor trebui să aştepte încă cinci ani pentru a beneficia de libertate totală pe piaţa muncii. 

Ca şi în cazul României şi Bulgariei, protocolul prevede o perioadă de tranziţie de cel mult 

zece ani pentru croaţi. Prin urmare, şi în cazul croaţilor permisele de tip B şi L sunt acordate 

după nişte cote prestabilite. 

 

Comisia Europeană recunoaşte că decizia Consiliului Federal este conformă cu acordurile 
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încheiate pentru libera circulaţie, dar susţine că nu corespunde celor mai noi statistici şi este 

contrară spiritului Uniunii. „Comisia Europeană regretă că libera circulaţie nu intră deplin în 

vigoare la 1 iunie 2018 şi asta cu toate că imigraţia globală în Elveţia s-a diminuat net”, a 

răspuns Bruxelles-ul la solicitarea presei elveţiene. Sursa: Digi24 

 

 

          Sursa: infoelbasani.al  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NOAPTEA CĂRŢILOR ROMÂNEŞTI LA MADRID 

http://www.timpromanesc.ro/noaptea-cartilor-romanesti-la-madrid/ 

 

Reprezentanţa de la Madrid a Institutului Cultural Român participă cu expoziţia”Los 

maravillosos libros voladores de Rumanía”, la sediul său, în data de 20 aprilie 2018, la 

activităţile dedicate Zilei Internaţionale a Cărţii, ce se celebrează la Madrid sub titlul „La Noche 

de los libros”. 

 

Expoziţia se va desfăşura în perioada 20 aprilie -10 iunie 2018, iar vernisajul evenimentului va 

avea loc la Institutul Cultural Român din Madrid ( Plaza de la Lealtad 3, entreplanta dcha. 

28014). De asemenea, expoziţia va putea fi vizitată de luni până joi între orele 10:00 şi 20:00, 

iar vineri între orele 10:00 şi 18:00. Intrarea este liberă. 

 

La Noche de los Libros  este un proiect organizat de Comunidad de Madrid cu ocazia Zilei 

internaţionale a cărţii şi a drepturilor de autor. 

 

Foto: ICR 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/noaptea-cartilor-romanesti-la-madrid/
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-7/ 

 

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

1.366 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Germania – 888 locuri de muncă: 400 

manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 53 lăcătuş, 52 electrician,  50 instalator, 50 

sudor, 32 şofer de camion, 10 manipulant mărfuri, 10 personal în domeniul gastronomic, 5 

ospătar pentru bachete, 4 dezvoltator software, 3 manager asamblare, 2 îngrijitor de animale 

(bovine), 2 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 2 montator structuri din oţel, 2 

montator instalaţii electrice, 2 şofer de autobuz, 1 bucătar, 1 cosmetician, 1 dezvoltator senior 

front-end, 1 maseur, 1 macaragiu, 1 programator Full-Stack în dezvoltare de produse, 1 şef 

tură producţia de brichete din lemn, 1 vopsitor auto; 

 

Olanda – 173 locuri de muncă: 50 sortator şi împachetator bulbi de flori, 50 operatori la maşini 

pentru bulbi de flori, 20 culegător căpşuni, 20 operator maşini, 10 culegător de ardei, 10 

îngrijitor teren golf, 5 culegător şi sortator de flori, 5 recoltator şi sortator de sparanghel, 3 

îngrijitor porci; 

 

Malta – 150 locuri de muncă: 150 şofer de autobuz; 

 

Polonia – 41 locuri de muncă: 20 sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 1 specialist în 

relaţii cu clienţii; 

 

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

 

Belgia – 26 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranşator carne, 5 operator CNC, 2 şofer camion, 2 

mecanic camion, 2 zidar, 1 cusător, 1 electrician de întreţinere şi reparaţii, 1 montator linie 

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

 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-7/
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Finlanda – 23 locuri de muncă: 10 instalator, 10 sudor, 2 maistru sudură, 1 bucătar; 

 

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

 

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

internaţional, 1 supervisor fermă porci; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier; 

 

Norvegia – 5 locuri de muncă: 4 măcelar/tranşator porci sau vite, 1 consultant medicină 

geriatrică. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DIASPORA, OBLIGATĂ SĂ JUSTIFICE SUMELE PESTE 1.000 EURO TRIMISE ÎN ŢARĂ. 

ANUNŢUL MINISTRULUI DE FINANŢE 

http://www.mediafax.ro/economic/diaspora-obligata-sa-justifice-sumele-peste-1-000-euro-trimise-in-tara-anuntul-

ministrului-de-finante-17131048 

 

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul care stabileşte ca românii din 

străinătate să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în ţară face parte din transpunerea 

unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se grăbească să o transpună. 

Diaspora, OBLIGATĂ să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în ţară. Anunţul ministrului 

de Finanţe 

Afirmaţia vine în contextul în care pe site-ul Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării 

Banilor (ONPCSB) apare încă din 31 ianuarie un proiect de lege prin care românii din diaspora 

vor fi obligaţi să justifice cu documente sumele trimise în ţară mai mari de 1.000 de euro, 

riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei.  

"În primul rând, Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nu aparţine 

Ministerului Finanţelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului şi este o structură din care fac 

mai mulţi reprezentanţi, dintre care şi unul de la Ministerul de Finanţe. Doi la mână, eu sunt 

foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima 

ţară care nu a transpus acea prevedere europeană şi cred că ar trebui să ne gândim de două 

ori atunci când transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar 

trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere 

europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sunt state europene care preferă 

să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a 

ajunge la Curtea Europeană de Justiţie. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne 

cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întârziere asumată. Trei la mână, nu cred 

că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred aşa 

ceva. Sunt oameni care muncesc în afara ţării noastre pentru a-şi întreţine familia de acasă, 

copiii, rudele şi trimit cât pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceştia le 

au", a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenţie telefonică la postul Antena 3. 

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimişi în ţară de către românii din străinătate, 

http://www.mediafax.ro/economic/diaspora-obligata-sa-justifice-sumele-peste-1-000-euro-trimise-in-tara-anuntul-ministrului-de-finante-17131048
http://www.mediafax.ro/economic/diaspora-obligata-sa-justifice-sumele-peste-1-000-euro-trimise-in-tara-anuntul-ministrului-de-finante-17131048
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ministrul Finanţelor a răspuns: "Sunt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor 

din afara ţării. Ştiţi foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este 

ceva ce oamenii ştiu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înţeleg că sunt în lucru acum, v-

am spus trebuie să ne uităm puţin mai atent şi să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. 

Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată şi 

fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci când transpunem 

un act normativ şi de multe ori ne-am făcut noi singuri rău." 

Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor din 

Oficiu pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptâmână 

următoare o va face şi va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB. 

"De săptămâna viitoare am să mă uit şi eu pe această propunere de act normativ pentru că 

avem nevoie să ştim exact dacă suntem ultimii din Europa care nu am transpus această 

prevedere europeană, dacă nu, atunci de ce, câţi nu au transpus-o şi pentru ce motive şi dacă 

este momentul oportun pentru noi să facem acest lucru acum sau mai târziu. Este bun pentru 

economia mea? Dacă nu, mai discutăm. Eu ca minister de Finanţe şi ca român, pentru că eu 

nu trebuie să piedici banilor care vin din afară României în România. În primul rând, trebuie să 

las să intre în România banii respectivi pentru că sunt foarte utili. Eu aşa gândesc, prin prisma 

aceasta economică", a completat Teodorovici. 

Proiectul de lege iniţiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligaţii de raportare, Secţiunea 

2 - Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : 

"Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind 

transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro." 

"Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în 

cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. 

(6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei 

conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 

octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de 

acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al 

preşedintelui Oficiului", se arată în proiect. 
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La capitolul IV - Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: "Entităţile raportoare 

prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane 

juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor 

de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro". 

Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu 

amenzi între 25.000 şi 150.000 lei. 

"Capitolul X - Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi 

atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. 

(2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează 

cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei". 

 

De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în 

care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul 

Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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MINISTRUL INTOTERO, VIZITĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-intotero-vizita-in-republica-moldova/ 

 

În perioada 18 – 20 aprilie 2018, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, se 

află în vizită de lucru în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu reprezentanţi ai 

autorităţilor centrale şi locale, membri ai mediului asociativ, reprezentanţi ai cultelor şi ai mass-

media de limba română. 

 

Totodată, ministrul Intotero va participa şi la lucrările celei de a-III-a ediţii a Conferinţei 

„Patrimoniul cultural românesc – Centenar 2018”, organizată de Institutul „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, instituţie subordonată Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP). 

 

Vizita în Republica Moldova a oficialului român este prima deplasare în această ţară a unui 

ministru MRP de la înfiinţarea acestei instituţii, în anul 2017, se arată într-un comunicat de 

presă. 

 

 

                            Foto: MRP 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-intotero-vizita-in-republica-moldova/
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„ROMÂNIA NE CHEAMĂ ACASĂ” 

http://www.timpromanesc.ro/romania-ne-cheama-acasa/ 

 

Expo România-Italia vine în sprijinul românilor din Italia cu o Bursă a locurilor de muncă, sub 

sloganul  “România ne cheamă ACASĂ”, care va avea loc la Roma, sâmbătă, 5 mai (începând 

cu ora 15:30) şi duminică, 6 mai (începând cu ora 14:30) la Teatrul Atlantico (Viale 

dell’Oceano Atlantico, 271D, 00144 Roma). 

 

Mulţi dintre conaţionalii plecaţi la muncă în Italia au acumulat experienţă în diferite domenii de 

activitate ori s-au perfecţionat profesional, iar acum s-ar putea implica activ în creşterea 

economică a României. 

 

Participanţii la Târgul Expo Romania-Italia vor avea acces la informaţii referitoare la ofertele de 

muncă disponibile în ţara natală şi despre nivelurile salariale aferente. 

 

Sunt invitaţi sa participe reprezentanţi ai mediului de afaceri din România care se confruntă cu 

problema forţei de muncă, patronatele şi Camerele de Comerţ. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/romania-ne-cheama-acasa/
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PERIOADA LUCRATĂ ÎN ŢĂRILE UE – CONSIDERATĂ VECHIME 

http://www.timpromanesc.ro/category/europa/page/2/ 

 

”Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2011 

privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil şi României, 

reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii”, anunţă Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale.”Regulamentul prevede înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor. 

În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii şi egalitatea de tratament din Regulamentul 

Nr.492/2011, la art. 7 se stipulează că lucrătorul cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat 

diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, faţă de lucrătorii naţionali, în ceea ce priveşte 

munca şi avantajele sociale şi fiscal”. 

 

Cei care vor să le fie recunoscută vechimea în muncă pentru o perioadă lucrată într-un stat 

membru UE trebuie să deţină documente originale. 

 

”Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de unităţile la care s-a desfăşurat 

activitatea”, susţin reprezentanţii Ministerului Muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/category/europa/page/2/
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INAUGURAREA CONSULATULUI ONORIFIC AL ROMÂNIEI DE LA WINCHESTER 

http://www.timpromanesc.ro/inaugurarea-consulatului-onorific-al-romaniei-de-la-winchester/ 

 

O delegaţie condusă de Lilla Boglarka Debelka, secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, se află într-o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord. 

 

Vizita, desfăşurată în perioada 15 – 17 aprilie a.c, este prilejuită de inaugurarea Consulatului 

Onorific al României de la Winchester. Cu această ocazie, demnitarul român l-a felicitat pe 

Călin Humă pentru numirea în funcţia de consul onorific al României în Winchester şi şi-a 

exprimat încrederea că inaugurarea consulatului va contribui la consolidarea relaţiilor bilaterale 

şi a parteneriatului dintre cele două state. 

 

„Sunt convinsă că, împreună cu Ambasada României din Londra şi cu autorităţile locale, 

domnia sa va avea o contribuţie semnificativă la valorificarea resursei reprezentate de 

comunitatea românească din Regat, precum şi la dezvoltarea bunelor relaţii şi a colaborării 

dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”, a afirmat demnitarul român. 

 

Agenda de lucru a secretarului de Stat cuprinde întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, membri ai corpului academic, cât şi cu membri ai mediului asociativ românesc din zonă. 

 

Comunitatea românească din Marea Britanie este una dintre cele mai importante şi 

numeroase comunităţi româneşti din afara graniţelor, aceasta reprezentând o prioritate pe 

agenda de lucru a Ministerului, cu precădere în contextul Brexit. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/inaugurarea-consulatului-onorific-al-romaniei-de-la-winchester/
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CAMPANIA MAE ”DIALOG CU DIASPORA PE TEME CONSULARE – 2018” LA ROMA 

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

 

Ambasada României în Italia a anunţat organizarea uei noi sesiuni de informare pe teme 

consulare în cadrul campaniei ”Dialog cu Diaspora 2018” care se va derula sâmbătă, 19 mai 

2018 la Accademia di Romania la Roma, între orele 10.00 – 12.00. 

 

Întâlnire cu reprezentanţii mediului asociativ românesc şi ai presei de limba română din Italia 

vizează intensificarea şi consolidarea dialogului cu Diaspora, prin promovarea în comunitatea 

românească a componentelor reformei în domeniul consular. 

 

Întâlnirea se va desfăşura cu participarea conducerii Departamentului Consular din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe şi a diplomaţilor cu atribuţii consulare din Italia. 

 

Românii interesaţi de acest eveniment sunt rugaţi să confirme participarea, pe cât posibil, 

până pe 20 aprilie 2018, ora 15.00, trimiţând un e-mail la adresa florin.urs@mae.ro, în care 

specificaţi numele şi prenumele participanţilor, precum şi asociaţia/organizaţia pe care o 

reprezentaţi. Din partea fiecărei asociaţii sau organizaţii pot participa maxim 2 persoane. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/campania-mae-dialog-cu-diaspora-pe-teme-consulare-2018-la-roma/
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CONCLUZIILE VIZITEI MRP ÎN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/concluziile-vizitei-mrp-in-spania/ 

 

O delegaţie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), condusă de ministrul Natalia 

Elena Intotero, s-a aflat în perioada 13-16 aprilie 2018, într-o vizită de lucru în Spania. 

 

În data de 14 aprilie a.c., demnitarul a avut întrevederi cu Amparo Marco Gual, primarul 

oraşului Castellon de la Plana, şi cu mediul asociativ românesc din comunitatea valenciană. 

 

Nivelul ridicat de integrare al comunităţii româneşti locale, care nu este doar cea mai 

numeroasă comunitate de străini, ci şi cea mai bine articulată din provincia Castellon, a 

reprezentat un subiect important de discuţie pe agenda zilei. 

 

Comunitatea românească din Spania reprezintă un vector al relaţiilor bilaterale strategice 

dintre cele doua ţări, bazate şi pe interesele comune legate de prezenţa în Spania a celei mai 

numeroase comunităţi de străini din afara graniţelor. Numărul românilor rezidenţi în Castellon 

de la Plana este de aproximativ 18.000 – 20.000 de persoane, iar în provincia Castellon, de 

circa 52.000 persoane. Este vorba vorba de o comunitate tânără, aproape 90% dintre românii 

de aici având între 16 şi 64 de ani. 

 

„I-am mulţumit doamnei primar pentru sprijinul acordat comunităţii româneşti, pentru 

colaborarea pe care o are cu autorităţile române în cadrul parteneriatului de înfrăţire cu oraşul 

Târgovişte. MRP acordă o atenţie deosebită programului ”Centenar prin Înfrăţiri”, tocmai 

pentru că este o modalitate prin care autorităţile din România pot fi mai aproape de românii 

noştri plecaţi din ţară. Castellon este un exemplu de bună practică în acest sens”, a precizat 

ministrul Intotero. 

 

De altfel, demnitarul şi-a exprimat speranţa că apropiata vizită a primarului Amparo Marco 

Gual la Târgovişte (16 aprilie 2018) va aduce noi elemente pentru colaborarea dintre oraşele 

http://www.timpromanesc.ro/concluziile-vizitei-mrp-in-spania/
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înfrăţite Castellon de la Plana şi Târgovişte. 

 

Totodată, ministrul Natalia Intotero s-a întâlnit cu reprezentanţii mediului asociativ românesc 

din comunitatea valenciană cu care a discutat despre modalităţile prin care comunitatea 

românească aflată în Peninsula Iberică pote fi sprijnită, dar şi despre oportunităţile de finanţare 

nerambursabilă pentru proiecte dedicate păstrării şi promovării identităţii româneşti. „Munca 

dumneavoastră este foarte importantă şi pentru că faceţi lucruri frumoase, cu multă dragoste 

pentru România. Sunteţi ambasadori ai ţării noastre şi vă asigur de tot sprijinul nostru”, a 

adăugat demnitarul, în cadrul întâlnirii cu mediul asociativ. 

 

În cadrul vizitei efectuate în Regatul Spaniei în perioada 13-16 aprilie, ministrul Natalia-Elena 

Intotero a participat duminică, 15 aprilie, la hirotonirea Arhimandritului Teofil Roman întru 

arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. Slujba a avut loc la 

Catedrala Ortodoxă Românească din Madrid. 

 

„Peste 500 de români au participat la hirotonirea Arhimandritului Teofil, mulţi îmbrăcaţi în port 

popular. A fost un moment cu totul aparte care mi-a oferit ocazia să interacţionez cu foarte 

mulţi români. Oameni buni, integraţi şi care, iată, vor avea de astăzi un sprijin în plus, cu totul 

special, prin prezenţa Preasfinţitului Teofil”, a precizat ministrul MRP. 

 

După eveniment, ministrul Natalia Intotero a avut o întâlnire cu mediul asociativ românesc din 

capitala Spaniei. 

 

„Relaţia cu mediul asociativ este foarte importantă. Îmi doresc să consolidez această relaţie, 

astfel încât membrii comunităţii să reprezinte portavocea noastră în comunităţile de români. 

Înfiinţarea de noi asociaţii, alături de consolidarea şi susţinerea celor existente, precum şi 

federalizarea acestora, ne vor face, consider eu, mai puternici şi mai vocali în statele de 

reşedinţă şi trebuie să urmărim îndeplinirea acestor obiective. Mă bucură faptul că multe 

asociaţii româneşti au o colaborare strânsă nu numai cu autorităţile spaniole locale sau 
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regionale, ci şi cu alte asociaţii din localităţile sau zonele unde îşi desfăşoară activitatea. 

Acesta este încă un aspect care denotă buna integrare socială şi relaţiile de prietenie şi bună 

vecinătate pe care rezidenţii români le au cu membrii comunităţii spaniole şi cu celelalte 

comunităţi de străini rezidenţi în Spania. Românii care trăiesc în străinătate sunt oameni 

apreciaţi, care s-au integrat armonios în comunităţile din ţările de reşedinţă. Avem oameni 

deosebit de valoroşi care fac cinste României şi declară cu demnitate faptul că sunt români. 

Cu sprijinul nostru, al Ambasadei şi prin implicarea voastră vom contribui cu adevărat la 

realizarea proiectelor asumate de asociaţii. Ne propunem să fim mai aproape de români şi să 

le oferim, oriunde s-ar afla, o parte de România”, le-a explicat ministrul Intotero 

reprezentanţilor asociaţiilor prezenţi la întâlnire. 

 

 

Foto: MRP 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PREŞEDINTELE AJPR ARATĂ PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ JURNALIŞTII 

DIN AFARA ROMÂNIEI 

https://psnews.ro/presedintele-ajpr-arata-problemele-cu-care-se-confrunta-jurnalistii-din-afara-romaniei-exclusiv-

210733/ 

 

Pe 13 aprilie 1862, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, prima lege a presei a fost 

adoptată de guvernul conservator al lui Barbu Cataragiu. În 2018, sărbătorim 156 de ani de la 

acest moment ce a reprezentat un pas important al societăţii româneşti. 

Pentru că redacţia PSnews.ro doreşte să celebreze jurnaliştii români din toate colţurile lumii, 

am luat legătura cu preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Români de Pretutindeni, o organizaţie 

ce se adresează, în mare parte, oamenilor de presă din diaspora. 

În primul rând, Cristian Bucur ne-a mărturisit că principala piedică de care se lovesc jurnaliştii 

plecaţi peste hotare este finanţarea din propriile puteri: redacţiile româneşti au personal puţin, 

care îşi folosesc timpul liber pentru a informa comunitatea din fac parte. 

”Presa de limba română din afara României se loveşte în primul rând de lipsa mijloacelor 

financiare, ceea ce implică şi o limitare în acoperirea evenimentelor din comunităţile 

respective. În general, redacţiile sunt formate din una sau două persoane care îşi dedică o 

parte sau chiar tot timpul liber acestei pasiuni de a informa şi prezenta comunităţile din care 

fac parte”, a punctat Cristian Bucur. 

Totodată, micile publicaţii se lovesc de aceleaşi probleme ca şi cele mai mari. O dificultate, 

spune preşedintele AJRP, este lipsa publicităţii care duce la dezechilibrul financiar: ”Printul 

prezintă însă aceleaşi probleme pe care de fapt le au şi marile cotidiene ale lumii, lipsa unui 

echilibru financiar datorat lipsei publicităţii. Puţine firme cu patroni de origine română folosesc 

media de limba română pentru a-şi promova produsele, rezultatul fiind că din ce în ce mai 

multe publicaţii print dispar, unele dintre ele reuşind totuşi o migrare către mediul online. Un 

exemplu ar fi publicaţia ”Gândacul de Colorado”. Nici radioul sau televiziunile din diaspora nu 

stau mai bine, fiind finanţate în acelaşi fel de către realizatori şi produse prin benevolat. ” 

Sursă: psnews.ro 

 

 

https://psnews.ro/presedintele-ajpr-arata-problemele-cu-care-se-confrunta-jurnalistii-din-afara-romaniei-exclusiv-210733/
https://psnews.ro/presedintele-ajpr-arata-problemele-cu-care-se-confrunta-jurnalistii-din-afara-romaniei-exclusiv-210733/
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COMUNICAT DE PRESĂ – PARTICIPAREA DOMNULUI SENATOR VIOREL BADEA, 

MEMBRU AL DELEGAŢIEI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI LA APCE, ÎN CALITATE DE 

PREŞEDINTE AL COMISIEI AD-HOC A ADUNĂRII PARLAMENTARE A CONSILIULUI 

EUROPEI DE OBSERVARE A ALEGERILOR PREZIDENŢIALE ANTICIPATE DIN 

AZERBAIDJAN (BAKU, 9-12 APRILIE 2018) 

 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a monitorizat, alături de Adunarea 

Parlamentară a OSCE (AP OSCE) şi de Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 

Omului (BIDDO) al OSCE, alegerile prezidenţiale anticipate din Azerbaidjan, care au avut loc 

în data de 11 aprilie 2018.  

Programul misiunii APCE a inclus întrevederi cu reprezentanţi ai principalelor formaţiuni 

politice, ai societăţii civile şi ai mass-media. În ziua alegerilor, domnul senator Viorel Badea a 

vizitat centre de vot din diverse localităţi ale ţării, monitorizând deschiderea secţiilor de votare, 

desfăşurarea votării, numărarea voturilor şi stabilirea rezultatelor.  

La conferinţa de presă, care a avut loc joi, 12 aprilie a.c., alături de domnul senator Viorel 

Badea, preşedintele Comisiei ad-hoc a APCE, au participat doamna Nilza de Sena, 

coordonator special şi lider al Misiunii de monitorizare pe termen scurt a OSCE, doamna 

Corien Jonker, şefa Misiunii de Observare a Alegerilor a BIDDO,  şi doamna Margareta 

Kiener-Nellen, preşedinta Delegaţiei AP OSCE.   

 

 

În cadrul conferinţei de presă şi a sesiunii de debriefing, care a precedat conferinţa de presă, 

au fost relevate următoarele aspecte: scrutinul prezidenţial s-a desfăşurat într-un mediu politic 
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concurenţial imatur şi în condiţiile unei legislaţii care limitează drepturile şi libertăţile 

fundamentale; autorităţile azere au fost cooperante şi observatorii internaţionali au putut să îşi 

desfăşoare activitatea în mod neîngrădit în perioada preelectorală, iar administraţia  electorală 

a avut resursele necesare şi a pregătit alegerile în mod eficient; legislaţia restrictivă în 

domeniul media constituie un impediment major pentru libertatea de expresie şi libertatea 

presei, inclusiv în ceea ce priveşte conţinutul online şi reţelele de socializare; în ziua alegerilor, 

observatorii au constatat nerespectarea procedurilor electorale şi numeroase alte nereguli 

printre care şi umplerea excesivă a urnelor de vot.  

Potrivit domnului senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei ad-hoc APCE de observare a 

alegerilor din Azerbaidjan: “Orice naţiune are dreptul de a-şi alege liderii. Rolul nostru ca 

observatori este de a veghea dacă autorităţile azere au organizat alegerile prezidenţiale în 

concordanţă cu standardele acestei organizaţii democratice din care Azerbaidjan-ul face 

parte.”  

„Facem apel către autorităţile azere să îmbunătăţească situaţia drepturilor omului şi să 

promoveze un proces real de democratizare, cu sprijinul substanţial al Consiliului Europei, în 

vederea menţinerii Azerbaidjan-ului în sfera democraţiilor europene.  Aceste alegeri ne arată 

că drumul statului azer este spre Europa, iar organizaţiile europene trebuie să creeze cadrul 

favorabil în vederea atingerii acestui obiectiv.”, a conchis reprezentantul APCE. 
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SENATORUL VIOREL BADEA PUNE ÎNTREBĂRI 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-pune-intrebari/ 

 

Într-o interpelare adresată ministrului pentru Românii de Pretutindeni, senatorul Viorel Badea, 

preşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni, cere o informare legată de stadiul 

acordării burselor de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina. 

 

Badea atrage atenţia că problema păstrării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi a drepturilor 

minorităţilor la un sistem de învăţământ în limba maternă este o problemă sensibilă şi o temă 

atent observată la nivel european. 

 

Potrivit senatorului, statul român trebuie să îşi exprime deschiderea şi solidaritatea faţă de 

etnicii români, căutând să fie un partener în lupta lor pentru afirmarea identităţii culturale. 

 

“Având în vedere că la data de 30 martie a.c. s-a încheiat procesul de selecţie a asociaţiilor, 

fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda burse 

etnicilor români cu domiciliul  în Ucraina în baza Hotârârii nr. 31/2018 privind numărul burselor, 

al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile 

de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale  prin intermediul 

cărora  se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, 

precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate, vă adresez rugămintea de a-mi 

transmite ce asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii nonguvernamentale s-au înscris şi care dintre 

acestea au fost selectate” se arată în solicitarea adresată ministrului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

Totodată, având în vedere faptul că anul şcolar se apropie de final, iar efectele Ordonanţei de 

urgenţă nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu 

domicilil stabil în Ucraina se apropie de final înainte ca aceasta să producă efecte în 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-pune-intrebari/
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comunitatea românilor din Ucraina, senatorul Viorel Badea îi solicită ministrului Intotero să îi 

transmită calendarul exact pentru acordarea burselor, numărul burselor ce se vor acorda, 

precum şi suma finală ce va ajunge la fiecare copil în parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 


