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SE REIA SELECŢIA PENTRU ASOCIAŢIILE ETNICILOR ROMÂNI DIN UCRAINA 

https://www.timpromanesc.ro/se-reia-selectia-pentru-asociatiile-etnicilor-romani-din-ucraina/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunţă reluarea selecţiei asociaţiilor, 

fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor colecta 

documentele necesare acordării de burse sau stimulente financiare etnicilor români cu 

domiciliul în Ucraina. 

 

Prin Legea nr. 122/04 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 domiciliul 

stabil în Ucraina, au fost modificate condiţiile de acordare a burselor sau stimulentelor 

financiare. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 471/07 iunie 2018. 

 

În baza Legii nr. 122/4 iunie 2018, Art. I, alin. 3 (1), se aprobă plata de burse sau stimulente 

financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români 

cu domiciliul în Ucraina, înscrişi în clasa I a anului şcolar 2017-2018, care studiază în şcolile 

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

sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina. 

 

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecţie toate asociaţiile, fundaţiile sau 

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

activitate păstrarea, afirmarea şi/sau promovarea identităţii culturale, lingvistice, religioase, 

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

de români. 

 

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale care intenţionează să participe la 

procesul de colectare a documentelor necesare acordării de burse sau stimulente financiare 

etnicilor români cu domiciliul în Ucraina, trebuie să transmită la MRP următoarele documente: 

https://www.timpromanesc.ro/se-reia-selectia-pentru-asociatiile-etnicilor-romani-din-ucraina/
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a) Cererea de participare a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale pentru 

identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentaţiei 

necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare; 

 

b) statutul asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale prin care se 

demonstrează că aparţin etnicilor români din Ucraina şi au ca obiect de activitate păstrarea, 

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

pretutindeni, în copie certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal. Obiectul de 

activitate este cel înscris în statut; 

 

c)         dovada că sunt înregistrate din punct de vedere legal şi fiscal în Ucraina, în copie 

certificată conform cu originalul de reprezentantul legal; 

 

d)        copie după actul de identitate al reprezentantului legal, cu menţiunea ”conform cu 

originalul”; 

 

e)        copie după actul de identitate al coordonatorului de proiect, cu menţiunea ”conform cu 

originalul”; 

 

f)         CV-ul reprezentantului legal şi al coordonatorului de proiect; 

 

g)        declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, dată conform Legii nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform modelului anexat. 

 

h)        declaraţia privind evitarea conflictelor de interese; 

 

i)          extrasul de cont al asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei neguvernamentale, în original. 
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Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale care au depus dosare complete în 

urma anunţului din luna martie 2018, vor transmite la MRP doar cererea de participare. 

 

Termenul pentru transmiterea cererilor este 25 iunie 2018. Modelul cererii şi documentelor 

solicitate se regăsesc pe site-ul MRP (www.mprp.gov.ro). 

 

Selecţia asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale se va face de o comisie 

constituită la nivelul MRP. 

 

Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale selectate vor avea obligaţia de a 

încheia un acord de finanţare cu MRP, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a fost 

publicat anunţul privind rezultatul selecţiei. 

 

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa secretariat.burse@mprp.gov.ro . 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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200.000 DE ROMÂNI TRĂIESC ÎN FRANŢA ŞI CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA 

SOCIETĂŢII FRANCEZE 

https://www.timpromanesc.ro/200-000-de-romani-traiesc-in-franta-si-contribuie-la-dezvoltarea-societatii-franceze/ 

 

Preşedintele Comisiei pentru politică externă, deputatul UDMR Biro Rozalia, a avut o 

întrevedere cu Michele Ramis, ambasadorul Franţei în România. Cei doi oficiali au evocat 

relaţiile excelente dintre cele două ţări şi au discutat despre posibilităţile de întărire a 

colaborării între România şi Franţa la nivel parlamentar şi în mai multe domenii de interes 

pentru ambele ţări. 

 

Un exemplu elocvent este vizita recentă la Bucureşti a ministrului francez de Externe, Jean-

Yves Le Darin, în contextul unui an cu multiple semnificaţii în relaţia cu Franţa şi anume, 

împlinirea a 10 ani de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic. 

 

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost proiectul cultural şi de diplomaţie publică de 

mare anvergură- Sezonul România-Franţa – care va fi lansat la Paris, la 27 noiembrie, în 

prezenţa preşedinţilor şi prim-miniştrilor celor două state, celebrarea Centenarului Marii Uniri, 

la care Franţa a avut o contribuţie semnificativă. 

 

Preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor a mai subliniat importanţa 

comunităţii româneşti din Franţa, aproximativ 200.000 de persoane, care s-au integrat şi 

contribuie la dezvoltarea societăţii franceze. 

 

În legătură cu importanţa preşedinţiei Consiliului UE, Biro Rozalia a vorbit despre priorităţile 

acestui mandat în perspectiva consolidării proiectului european. Preşedintele Comisiei a 

subliniat ideea că Uniunea are nevoie de parteneriate stabile în toate dosarele importante, 

ceea ce necesită un dialog permanent, echilibrat, între statele membre. În acest context, Biro 

Rozalia a salutat iniţiativa Franţei, respectiv a preşedintelui Emmanuel Macron de a promova 

francofonia şi multilingvismul, ceea ce reprezintă o conexiune importantă între ţările noastre. 

https://www.timpromanesc.ro/200-000-de-romani-traiesc-in-franta-si-contribuie-la-dezvoltarea-societatii-franceze/
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Ambasadorul Michele Ramis a vorbit despre relaţiile bilaterale excelente şi, în acelaşi timp, şi-

a exprimat satisfacţia în legătură cu saltul important înregistrat în ultima perioadă în 

dezvoltarea relaţiilor economice, culturale, evocând, în acelaşi timp, importanţa parteneriatului 

strategic. Excelenţa sa a ţinut să sublinieze faptul că francofonia este foarte bine promovată la 

Bucureşti. Ambasadorul Franţei a precizat că ţara sa va asigura un sprijin României în 

perioada preşedinţiei Consiliului UE. 

 

Cei doi oficiali au convenit să iniţieze un schimb de experienţă între comisiile pentru politică 

externă cele două parlamente. În cadrul întâlnirii, Biro Rozalia l-a invitat pe ambasadorul 

Franţei la o viitoare colaborare în domeniul sprijinirii procesului de implicare a femeilor în 

procesul decizional, avand în vedere ca Franţa este un exemplu elocvent în acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

GALA „100 PENTRU CENTENAR” AJUNGE LA ROMA 

https://www.timpromanesc.ro/gala-100-pentru-centenar-ajunge-la-roma/ 

 

Gala „100 pentru Centenar”, eveniment dedicat promovării comunităţilor româneşti din afara 

graniţelor, continuă în Italia. 

Evenimentul va avea loc la Roma, în data de 22 iunie a.c., începând cu orele 18:30, la sediul 

Accademia di Romania, în prezenţa ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, 

şi a ambasadorului George Bologan, alături de reprezentanţii misiunii diplomatice româneşti, 

reprezentanţii autorităţilor locale, ai mediului asociativ românesc, membrii clerului român, 

precum şi mass-media în limba română din teritoriu, anunţă MRP. 

Iniţiativa este dedicată Anului Centenar şi îşi propune să promoveze patrimoniul cultural 

românesc şi recunoaşterea meritelor şi a valorii adăugate aduse de membrii comunităţii 

româneşti din Italia. Cei prezenţi la activitate vor avea oportunitatea de a asculta Orchestra 

Naţională „Valahia”, condusă de dirijorul Marius Zorilă, cu participarea solistei Lavinia Goste. 

Gala, care a avut deja loc în Bruxelles (Belgia) şi în Lisabona (Portugalia), va putea fi urmărită 

pe TVR Internaţional. 

În contextul deplasării în Italia, ministrul pentru românii de pretutindeni va face, în perioada 21-

23 iunie a.c., şi o vizită de lucru în regiunile Calabria şi Lazio. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/gala-100-pentru-centenar-ajunge-la-roma/
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COMUNICAT DE PRESĂ - SCHITUL ORTODOX ROMÂN "SFÂNTUL PROOROC ILIE 

TESVITEANUL" 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/19/comunicat-de-presa-schitul-ortodox-roman-sfantul-prooroc-ilie-

tesviteanul--129784 

 

Centenarul Unirii prin ochii copiilor - Şcoala de vară de la Rignano Flaminio  

 

De la 1 iunie 2018 până la 30 septembrie 2018, cu Binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 

Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, la Schitul ortodox român "Sfântul 

prooroc Ilie Tesviteanul" din Rignano Flaminio (Roma) se desfăşoară cea de-a III-a ediţie a 

Şcolii de vară, în acest an intitulată "Centenarul Unirii prin ochii copiilor".  

 

În tabără se pot înscrie în jur de 60-70 de copii cu vârste între 5 şi 15 ani din comunitatea 

românească din comunele Morlupo, Rignano Flaminio, Civita Castellana şi Sant Oreste şi 

părinţii copiilor (un grup de 15-20 părinţi).  

 

Ce reprezintă Centenarul Unirii pentru un mic român? 

 

Centenarul Marii Uniri reprezintă pentru românii de pretutindeni un mijloc de creştere a stimei 

de sine prin dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la identitatea românească şi prin 

actualizarea valorilor şi a principiilor consolidate de-a lungul timpului.  

 

Copiii şi adolescenţii români, mare parte dintre ei născuţi în Italia, au nevoie de modele 

comportamentale incontestabile din spaţiul lor de origine pentru a putea contracara atitudinea 

discriminatorie negativă.  

 

Astfel, activităţile oferite prin proiectul "Şcoala de vară de la Rignano Flaminio - Centenarul 

Unirii prin ochii copiilor" au capacitatea de a promova păstrarea identităţii, a legăturii cu spaţiul 

de origine; aceste aspecte sunt, fără îndoială, singurele în măsură de a contura o personalitate 

coerentă tinerei generaţii de români din Diaspora.  

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/19/comunicat-de-presa-schitul-ortodox-roman-sfantul-prooroc-ilie-tesviteanul--129784
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/19/comunicat-de-presa-schitul-ortodox-roman-sfantul-prooroc-ilie-tesviteanul--129784
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Centenarul Unirii aduce aminte de eforturile, de dăruirea, de nevoia, de independenţa, de 

dezvoltarea continuă care au caracterizat poporul român, mai ales în perioadele tumultuoase 

ale istoriei.  

 

Proiectul este menit să responsabilizeze atât copiii, cât şi părinţii cu privire la necesitatea 

continuării valorilor menţionate mai sus, nu doar pentru promovarea unei imagini pozitive a 

României, ci mai ales pentru posibilitatea dezvoltării armonioase şi integrării active în alte 

societăţi.  

 

Sentimentul apartenenţei la un neam, care la rândul său oferă modele comportamentale prin 

personalităţile sale, îndepărtează copiii şi tinerii de sfera actelor asociate delincvenţei juvenile.  

 

Proiectul este cu atât mai necesar dacă analizăm situaţia părinţilor care pe de o parte încearcă 

să îşi menţină identitatea, iar pe de altă parte trebuie să depăşească frustrarea şi deruta 

emoţională provocate de părăsirea ţării natale. Motivele imigrării sunt întipărite ca aspecte 

blamabile ale societăţii române. Reconcilierea cu originile este fără îndoială necesară 

armonizării individului atât cu ceilalţi, dar mai ales cu sine.  

 

De trei ani, tabere de vară la Schitul ortodox român "Sfântul prooroc Ilie Tesviteanul" din 

Rignano Flaminio 

 

Necesitatea continuării şcolii de vară de la Rignano Flaminio îşi rezidă necesitatea tocmai în 

impactul pozitiv, pe care l-au avut primele două ediţii: Şcoala de Vară "Armonizarea identităţii 

româneşti la contextul europenizării" (2017) şi "Doar împreună, mai aproape de oameni prin 

ateliere expresiv-creative pentru copii şi prin forme de economie socială" (2016).  

 

Rezultatele obţinute in primele două ediţii ale şcolii de vară de la Rignano Flaminio şi 

entuziasmul copiilor ne confirmă că este imperios necesar să continuăm să promovăm tradiţiile 
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româneşti, cultura străbunilor noştri şi dulcele grai românesc.  

 

Activităţile oferite prin acest proiect au capacitatea de a promova păstrarea identităţii, a 

legăturii cu spaţiul de origine; aceste aspecte sunt fără îndoială singurele în măsură de a 

contura o personalitate coerentă tinerei generaţii de români din Diaspora.  

 

Activităţile copiilor şi ale părinţilor 

 

Într-o primă fază (între 18 iunie şi 31 iulie) se vor organiza laboratoare tematice care vizează 

identitatea română, creativitatea şi expresivitatea. Practic copiii vor interacţiona între ei în 

ateliere de pictură, de artizanat tradiţional românesc, teatru şi poezie şi vor participa la lecţiile 

de istorie, limba şi literatura română, precum şi la un curs de muzică populară. La finalul 

cursului, copiii vor realiza o expoziţie de imagini/tablouri, vor organiza un spectacol de poezie, 

cântece, teatru şi dans românesc şi vor primi premii simbolice şi diplome onorifice de 

participare.  

 

În condiţiile în care deseori copiii proveniţi din familiile de români întâmpină probleme în 

relaţionarea cu semenii tocmai datorită originii lor, Şcoala de vară îşi propune să îi încurajeze 

pe cei mici să depăşească astfel de momente prin oferire de exemple pozitive din istoria 

română, de motive care să îi facă pe tineri mândri de originea lor - aceasta este şi cea mai 

potrivită manieră de a-i ajuta să îşi păstreze tradiţiile, să se dezvolte în concordanţă cu valorile 

româneşti. 

 

Într-o a doua fază a proiectului (de la 1 august la 30 septembrie 2018) se vor organiza activităţi 

pentru părinţi, care au ca obiectiv responsabilizarea acestora cu privire la atitudinea copiilor 

faţă de identitatea şi valorile româneşti.  

 

Părinţii vor fi încurajaţi să depăşească frustrările relaţionate de motivul emigrării. Părinţii vor 

înţelege că fiii sau fiicele lor se vor putea integra în societatea italiană doar dacă vor reuşi să 
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îşi păstreze identitatea, valorile şi mândria originilor.  

 

Practic se va crea un spaţiu în care părinţii să se simtă ascultaţi, înţeleşi în dificultăţile lor, în 

care vor fi ajutaţi în situaţiile de suferinţă psihologică legată de migrare, de separare, de 

problemele de integrare în societatea italiană.  

 

Rezultate scontate 

 

Apreciem că acest proiect va avea ca prim rezultat formarea atitudinii pozitive a tinerilor 

români din Diaspora faţă de spaţiul cultural de origine. Desigur că argumentul oferit de 

Centenarul Unirii va crea copiilor şi tinerilor sentimente patriotice, dintre care menţionăm 

mândria descendenţei române, sentimentul apartenenţei la un neam, promovarea imaginii 

pozitive a României şi însuşirea principiilor tradiţionale.  

 

Finalitatea proiectului nu se rezumă doar la promovarea imaginii României în Diaspora, ci mai 

mult decât atât are în vedere stimularea încrederii în forţele proprii. Creşterea stimei de sine a 

grupului ţintă este rezultatul aşteptat de la fiecare activitate asociată proiectului. Acest lucru 

este posibil întrucât o dată cu formarea atitudinii pozitive faţă de spaţiul de origine, copiii se vor 

putea ancora psihologic şi spiritual în acesta pentru ca ulterior să-şi dezvolte personalitatea în 

virtutea voinţei caracteriale, a curajului, a dăruirii, dar şi a compasiunii şi perseverenţei, calităţi 

promovate prin Centenarul Unirii.  

 

Rezultatele proiectului "Şcoala de vară de la Rignano Flaminio ediţia a III-a-Centenarul Unirii 

prin ochii copiilor" ar fi incomplete dacă nu ar fi prevăzute efectele asupra componentei 

parentale. Înţelegând faptul că aceştia din urmă sunt principalul factor de influenţă în 

dezvoltarea şi educarea tinerilor, anticipăm faptul că activităţile proiectului vor aduce un plus 

de valoare în atitudinea părinţilor faţă de modelele româneşti. Activităţile îi vor ajuta pe aceştia 

să depăşească criza identitară legată de motivaţia emigrării.  
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Părinţii vor fi încurajaţi să îşi promoveze tradiţiile şi originile estompând punctele negative şi 

promovând calităţile native apte să îi propulseze atât în plan social, cât şi în plan economic. De 

asemenea, proiectul are în vedere şi consolidarea stimei de sine a părinţilor, care vor înţelege 

că un caracter puternic se formează prin forţa exemplului, iar în acest context Centenarul Unirii 

oferă nenumărate modele ale reuşitei şi performanţei indiferent de provenienţă.  

 

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Românilor de Pretutindeni, cu 

binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia 

şi are patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, Ambasadei Republicii Moldova în 

Republica Italiană, Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de 

Malta şi al Primăriei din Rignano Flaminio, Italia.  

 

Pentru mai multe detalii despre proiect şi înscrieri la Şcoala de vară 2018 

 

Ieromonah Ştefan (Victor Simion) - egumen 

Schitul Ortodox Român "Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" 

Tel: (+39) 3289107918,  

e-mail scoaladevararignanoflaminio@yahoo.com 

https://www.facebook.com/scoaladevararignanoflaminio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - ICR 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/18/comunicat-de-presa-icr--129021 

 

România a salutat Viena. Concertul extraordinar al maestrului Eugen Doga, de la Palatul 

Schonbrunn , susţinut de Institutul Cultural Român 

 

În impresionanta sală de spectacole a Palatului Schonbrunn, peste 500 de invitaţi s-au bucurat 

de concertul maestrului Eugen Doga, organizat în premieră în capitală mondială a valsului, de 

Asociaţia Mihai Eminescu. Dedicat memoriei lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 

1889), concertul a cuprins compoziţii pe versurile poetului naţional, ale Veronicăi Micle şi ale 

lui Grigore Vieru dar şi alte valsuri cunoscute compuse de Eugen Doga. 

 

Partener al evenimentului, Institutul Cultural Român continuă, astfel, să omagieze creaţiile 

compozitorului Eugen Doga după ce în urmă cu câteva luni l-a sărbătorit pe maestru în Sala 

mare a ICR Bucureşti la împlinirea celor 80 de ani. Renumitul compozitor a fost inclus în lista 

celor 200 de personalităţi ale lumii şi a compus muzica a peste 200 de filme. Creaţia lui Doga, 

inclusă în în coloana sonoră a filmului "Gingaşa şi tandră mea fiară" este considerată ca fiind a 

patra capodoperă muzicală a secolului XX. 

 

"Îmi amintesc cu plăcere un moment desfăşurat la Viena în urmă cu jumătate de an, un 

eveniment dedicat lui Mihai Eminescu cu ocazia Zilei Culturii Române. Tot atunci, imediat 

după 15 ianuarie, aveam deosebita bucurie să-l avem oaspete şi protagonist al unui eveniment 

desfăşurat în Sala Mare a Institutului Cultural Român de la Bucureşti, pe maestrul Eugen Doga 

Deloc întâmplător, astăzi se întâlnesc pe afiş numele marelui clasic al poeziei româneşti şi 

numele marelui muzician contemporan de peste Prut, într-un loc cu o semnificaţie aparte. 

Lucrurile se leagă, aşadar, şi la suprafaţă şi în profunzime. Dar despre profunzimi, muzica şi 

poezia sunt cele mai în măsură să ne vorbească" a declarat preşedintele ICR Liliana Ţuroiu. 

 

Eugen Doga, supranumit "Maestru în artă, Artist al Poporului şi Om al Mileniului. a urcat pe 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/18/comunicat-de-presa-icr--129021


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

14 

scenă alături de Orchestra Naţională Simfonică a Companiei "Teleradio-Moldova" de la 

Chişinău (dirijor Dumitru Cârciumaru) şi de soliştii Mariana Bulicanu (soprano Teatrul Naţional 

de Operă din Republica Moldova), Ana Maria Donose (soprană la Opera Naţională Română 

Iaşi), Dumitru Mâţu (tenor) şi Vitalie Advahov (acordeon). 

 

Compozitorul, îndrăgostit de poezia eminesciană dar şi de cea a Veronicăi Micle, a oferit 

publicului o suită de valsuri pe versuri inspirate din creaţiile celor doi poeţi: Te ştiam numai din 

nume (versuri Veronica Micle) - Mariana Bulicanu (soprană), De-aş avea (versuri Mihai 

Eminescu) - Dumitru Mâţu (tenor), Să ţîn încă o dată (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu, 

Am plecat făr-de căînţă (versuri Veronica Micle) - Ana Maria Donose (soprană), Floare 

albastră (versuri Mihai Eminescu) - Mariana Bulicanu şi Dumitru Mâţu, Ochiul tău iubit (versuri 

Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu, O, rămâi (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu, De-aş 

putea numai pe-o clipă (versuri Veronica Micle) - Ana Maria Donose, Misterele nopţii (versuri 

Mihai Eminescu) - Mariana Bulicanu, Aş vrea să viu la tine (versuri Veronica Micle) - Mariana 

Bulicanu, Ştefan cel Mare (versuri Mihai Eminescu) - Ana Maria Donose, Mariana Bulicanu şi 

Dumitru Mâţu. 

 

"Aş dori ca dragostea pe care românii o au pentru Eminescu să cuprindă şi creaţiile mele 

muzicale pentru că am compus cu multă iubire pentru marele poet naţional şi Veronica Micle, 

aceste două personalităţi pe care eu nu pot să le separ, deoarece Eminescu nu ar fi devenit 

cel care a devenit dacă nu exista iubirea lui pentru Veronica şi invers. Unul l-a inspirit pe 

celălalt în cele mai profunde colţuri ale fiinţei lor. Îmi doresc să ne înclinăm mai mult asupra 

poeziilor celor doi şi mai puţin asupra vieţii lor mult comentată" a spus Eugen Doga. 

 

La eveniment au participat invitaţi ai Institutului Cultural Român, Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, Ambasadei României în Republica Austria, Ambasadei Republicii Moldova în 

Republica Austria, Primăriei oraşului Viena cât şi români care trăiesc în Austria dar şi vienezi 

care apreciază cultură română şi poezia lui Mihai Eminescu. 
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Institutul Cultural Român organizează anul acesta peste 400 de evenimente dedicate 

personalităţilor culturii române atât din ţară cât şi în afară graniţelor.  

 

Preşedintele ICR, Doamna Liliana Ţuroiu s-a întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute cu primarul 

Vienei, Michael Ludwig , un susţinător al proiectelor realizate de Asociaţia Mihai Eminescu din 

Viena si ICR. 

 

Întâlnirea a avut loc în clădirea Rathaus ce găzduieşte Primăria capitalei Austriei, într-o sală cu 

semnificaţii istorice. Discuţiile au avut in vedere continuarea proiectelor dedicate Centenarului 

Romaniei si in mod deosebit posibilităţile de alocare a unor spaţii de anvergura, in vederea 

desfăşurării viitoarelor evenimente pe care Institutul Cultural Român le va organiza în capitala 

muzicii.  

 

Este cunoscută importanţa pe care Institutul Cultural Român o acordă evenimentelor 

organizate în diaspora, astfel , o parte dintre românii care trăiesc în Viena , dar şi austriecii 

care au dorit să descopere cultura culinară din zonă de vest a României, s-au bucurat 

duminică, 16.06.2018, în Michaelerplatz (piaţa publică de la porţile Hofburg) de gustul celor 

mai bune bucate din Maramureş şi Satu Mare şi au avut prilejul să cumpere produse 

tradiţionale specifice Banatului şi Transilvaniei: tesături, produse din lemn şi ceramică, ouă 

încondeiate etc. Piaţa Michaelplatz a răsunat până târziu în ritmuri populare româneşti, iar 

dansurile specifice culturii tradiţionale a ţării noastre a adunat sute de privitori în faţa scenei de 

la porţile Hofbourg. 

 

"Am creat un decor unic în inima Vienei, aşa cum este numită Michaelerplatz, special pentru 

un program de promovare a culturii şi tradiţiilor populare româneşti. Cu acest prilej, am 

cunoscut numeroşi români care trăiesc în capitala Austriei" a declarat Michael Ludwig primarul 

Vienei. 

 

Sursă: agerpres.ro 
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ACDERU, ÎN VIZITĂ LA MRP 

https://www.timpromanesc.ro/acderu-in-vizita-la-mrp/ 

 

Veaceslav Şaramet, secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a 

avut luni, 18 iunie a.c., la sediul ministerului o întrevedere cu un grup de etnici români din 

regiunea Cernăuţi (Ucraina), aflaţi în vizită în România printr-un proiect educaţional 

transfrontalier implementat de Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina şi 

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Piteşti (Argeş). 

 

Oficialul MRP a prezentat proiectele nstituţiei pe care o reprezintă, posibilităţile de finanţare 

nerambursabilă pentru proiecte de care pot beneficia românii de pretutindeni şi programele şi 

acţiunile proprii – taberele ARC, proiectul „Descoperă şi Cunoaşte România” sau bursele 

acordate elevilor etnci români din Ucraina. 

 

„Încercăm prin acţiuni practice să fim cât mai aproape de românii din afara graniţelor. Vrem să 

organizăm cât mai multe proiecte şi acţiuni proprii, care să vă implice şi să vă aducă mai 

aproape de România. Am derulat deja proiecte, precum programul „Descoperă şi Cunoaşte 

România”, unde, în ediţia a treia, am avut 50 de participanţi din zona Cernăuţi, care au avut 

parte atât de vizite la muzee şi monumente istorice, cât şi de întrevederi cu reprezentanţi ai 

autorităţilor centrale şi locale, în judeţele Suceava şi Bistriţa-Năsăud. Totodată, promovăm 

schimbul de bune practici între judeţele din România şi UAT-uri, prin campania “Centenar prin 

Înfrăţiri”, o iniţiativă care îşi propune intensificarea schimburilor culturale, sociale şi economice 

între România şi românii de peste hotare. Cred că împreună putem realiza lucruri frumoase şi 

vă asigur că aveţi un partener în mine şi în instituţia pe care o reprezint”, a subliniat Veaceslav 

Şaramet. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/acderu-in-vizita-la-mrp/
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AGERPRES A PREZENTAT LA MADRID FILMUL ”MAREA UNIRE – ROMÂNIA, LA 100 DE 

ANI” ŞI EXPOZIŢIA DE FOTOGRAFIE ROMÂNIA: EVOLUŢIE 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-madrid-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani-si-

expozitia-de-fotografie-romania-evolutie/ 

 

Agenţia Naţională de Presă Agerpres a prezentat, la Ambasada României în Spania, 

documentarul video ”Marea Unire – România, la 100 de ani”, iar la sediul Reprezentanţei 

Comisiei Europene din Madrid, expoziţia de fotografie România: Evoluţie.Expoziţia a fost 

inaugurată la 13 iunie, în prezenţa ambasadorului României în Spania, Gabriela Dancău, a 

directorului general al Agerpres, Alexandru Giboi, şi a şefului adjunct al Reprezentanţei 

Comisiei Europene la Madrid, Jochen Müeller. Ambasadorul român a declarat că fotografiile 

din cadrul expoziţiei ne poartă într-o călătorie unică, din punct de vedere istoric, cu 

personalităţi din România care ne fac mândri de evoluţia statului român. Alexandru Giboi a 

precizat că expoziţia a călătorit şi va călători în mai multe capitale din lume pentru ca românii 

din diaspora şi străinii să se poată bucura de cele mai bune fotografii ale agenţiei, de evoluţia 

României reflectată de către acestea şi de filmul documentar, care, pe lângă realităţile istorice 

ale României, emoţionează prin poveştile de viaţă relatate. 

 

De asemenea, documentarul a fost vizionat, la 14 iunie, de publicul prezent la Ambasada 

României în Spania. Expoziţia poate fi vizitată până la 20 iunie 2018, la sediul Reprezentanţei 

Comisiei Europene din Madrid. 

 

Documentarul ”Marea Unire – România, la 100 de ani” este o invitaţie la o călătorie 

emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România 

înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Agerpres a 

mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania, 

iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai important 

moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o naţiune fără graniţe. 

România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie. 

 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-madrid-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani-si-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie/
https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-madrid-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani-si-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie/
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Expoziţia de fotografie România: Evoluţie cuprinde imagini ce fac parte din arhiva agenţiei, 

care reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, dar şi câteva fotografii din arhiva 

Associated Press. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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#TRADIŢIE INTERVIU/CRISTINA CHIRIAC: IA - O POVESTE DESPRE VIAŢĂ; UN NEAM 

CARE UITĂ TRECUTUL NU POATE AVEA VIITOR 

https://www.agerpres.ro/social/2018/06/21/traditie-interviu-cristina-chiriac-ia-o-poveste-despre-viata-un-neam-

care-uita-trecutul-nu-poate-avea-viitor--131433 

 

Cristina Chiriac, creatoarea brandului Flori de Ie, consideră că este important faptul că există o 

mişcare accentuată de promovare a iei, pentru că un neam care îşi uită trecutul nu poate avea 

un viitor. 

 

''Lacrimile de emoţie pe care le văd în ochii românilor din diaspora, pe care reuşim să-i 

aducem împreună cu ocazia evenimentelor pe care le organizăm, sunt cea mai de preţ 

amintire pe care o iau cu mine din toate locurile în care călătoresc Florile de Ie. (...) Ia este o 

poveste. O poveste despre viaţa omului, cu toate momentele şi sentimentele ei importante: 

naşterea, dragostea, speranţa, bătrâneţea, moartea. (...) Este de notorietate faptul că Yves 

Saint Laurent s-a inspirat din motivele tradiţionale româneşti în creaţiile sale, iar acest fapt nu 

poate decât să ne facă mândri de rădăcinile noastre, de creativitatea noastră, ca popor'', 

afirmă Cristina Chiriac, într-un interviu acordat AGERPRES. 

 

Ea subliniază şi importanţa faptului că se manifestă, în ultima vreme, "un tot mai mare interes 

pentru valorile adevărate". 

 

AGERPRES: Prin brandul pe care l-aţi fondat, sunt vândute în ţară şi în lume ii care reproduc 

modele autentice. Care sunt modelele cu cel mai mare succes peste hotare? Dar în ţară? De 

unde provin majoritatea clienţilor? 

 

Cristina Chiriac: Avem clienţi atât din ţară, cât şi din străinătate. Cei din ţară vin şi la 

showroom, fiindcă eu mereu spun că ia este cea care te alege pe tine, nu invers. Este 

important să atingi materialul, să vezi cusăturile cu ochii tăi, să simţi magia pe care o exercită 

ia. 

 

https://www.agerpres.ro/social/2018/06/21/traditie-interviu-cristina-chiriac-ia-o-poveste-despre-viata-un-neam-care-uita-trecutul-nu-poate-avea-viitor--131433
https://www.agerpres.ro/social/2018/06/21/traditie-interviu-cristina-chiriac-ia-o-poveste-despre-viata-un-neam-care-uita-trecutul-nu-poate-avea-viitor--131433
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În străinătate am ajuns des, în ultima vreme, la invitaţia consulatelor, ambasadelor ori la târguri 

unde am expus iar reacţia oamenilor este pe măsura pasiunii pe care noi o punem în ceea ce 

facem. Nu o dată mi s-a întâmplat să fiu nevoită să dezbrac ia pe care o purtam pentru că 

cineva s-a îndrăgostit de ea şi a vrut-o neapărat tocmai pe aceea. Avem mai multe modele de 

succes care ne-au luat până şi pe noi prin surprindere. Ia Regală, Ia Cornută sau Ia Lalea sunt 

capetele de afiş ale anului 2017. 

 

AGERPRES: Aţi expus ii cu ocazia diferitelor evenimente internaţionale culturale sau a 

prezentărilor de modă. Vă amintiţi un moment mai deosebit cu ocazia acestor prezentări, o 

reacţie mai puternică pe care au generat-o bluzele româneşti asupra publicului din străinătate? 

 

Cristina Chiriac: Lacrimile de emoţie pe care le văd în ochii românilor din diaspora, pe care 

reuşim să-i aducem împreună cu ocazia evenimentelor pe care le organizăm, sunt cea mai de 

preţ amintire pe care o iau cu mine din toate locurile în care călătoresc Florile de Ie. 

 

Recent am fost la Copenhaga, la invitaţia ambasadorului Alexandru Grădinar. Şi la finalul unei 

defilări de poveste, cu modele românce dar şi daneze, un fotograf local a venit şi mi-a strâns 

mâna cu putere şi mi-a spus: "Be proud!" ("Fii mândră"). Şi cred că a sintetizat cel mai bine 

sentimentul care mă încearcă de fiecare dată când expun, fie în ţară, fie în străinătate. 

 

AGERPRES: Ia a devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai populară. Probabil însă foarte puţină 

lume cunoaşte simbolurile de pe bluze. Puteţi face un scurt dicţionar al simbolisticii unei ii, în 

funcţie de culorile şi semnele folosite? 

 

Cristina Chiriac: Ia este o poveste. O poveste despre viaţa omului, cu toate momentele şi 

sentimentele ei importante: naşterea, dragostea, speranţa, bătrâneţea, moartea. Odinioară, 

numai privind ia unei femei puteai spune ce vârstă are - femeile tinere folosind la cusături roşul 

patimii, albastrul cerului, galbenul soarelui şi al vieţii, verdele ierbii, iar cele mai în vârstă 

coseau modele cu mai mult fir negru. Cât despre semne şi simboluri, şi acestea se circumscriu 
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concepţiei rurale despre lume şi viaţă. Dacă ar fi să enumăr o parte, aş spune: şirurile şi liniile, 

simbolizând calea dreaptă în viaţă, urcuşul social şi mărirea, trifoiul cu patru foi - un model rar, 

ce simbolizează norocul şi prosperitatea, motivele spiralate ("melci") - spirala fiind un simbol 

pentru întrepătrunderea binelui şi răului în viaţă, crucea - ca semn al credinţei, florile, de cele 

mai multe ori stilizate, ca simbol al frumuseţii. Şi lista ar putea continua, sunt experţi în 

etnologie care au dedicat studii întregi simbolisticii tradiţionale. 

 

AGERPRES: Spuneaţi acum câţiva ani că nu credeţi într-o reinterpretare a iei. Au apărut însă 

pe piaţă bluze în care motive populare sunt redate pe fonduri roşii, albastre sau chiar negre. 

Este felul în care omul de la oraş simte nevoia să ducă mai departe tradiţia, aducându-şi ceva 

din propria personalitate sau creativitate? 

 

Cristina Chiriac: Fiecare are dreptul să-şi exprime creativitatea aşa cum simte şi cum crede de 

cuviinţă. Însă trebuie să facem diferenţa clară între o ie şi o bluză cu motive, să le zicem, 

tradiţionale. Sunt două piese vestimentare complet diferite, ce nu pot fi comparate sub nicio 

formă, aşa cum nu comparăm mere cu pere, nu-i aşa? 

 

AGERPRES: Care credeţi că este motivul pentru care ia a început să se bucure de tot mai 

mult succes în ultimii ani? În ce măsură au contribuit iniţiative, precum ''Ziua Universală a Iei'', 

"RomânIA Autentică", brandul ''Flori de ie'', ''Semne cusute''? 

 

Cristina Chiriac: Remarc cu bucurie faptul că în ultima vreme există un tot mai mare interes 

pentru valorile adevărate. Vedem asta chiar şi în colecţiile marilor designeri francezi. Este de 

notorietate faptul că Yves Saint Laurent s-a inspirat din motivele tradiţionale româneşti în 

creaţiile sale, iar acest fapt nu poate decât să ne facă mândri de rădăcinile noastre, de 

creativitatea noastră, ca popor. Este important faptul că există o mişcare atât de accentuată de 

promovare a iei, există o Zi Universală a Iei, RomânIA Autentică, Semne Cusute şi poate şi 

altele, pentru că un neam care îşi uită trecutul nu poate avea un viitor. 
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Suntem datori deopotrivă strămoşilor noştri să ducem mai departe vestea şi povestea devenirii 

poporului român, dar şi urmaşilor noştri care trebuie să primească de la noi moştenirea 

veacurilor de tradiţie autentică. Vă aşteptăm cu mare drag şi anul acesta să serbăm împreună 

RomânIA Autentică aflată deja la cea de a treia ediţie, fie la Iaşi, fie la Hobiţa de Gorj, fie la 

Braşov, fiindcă nu contează unde suntem, atâta timp cât suntem uniţi. 

 

AGERPRES: Mai ştiu tinerele să coasă ii? Există riscul ca într-un viitor mai mult sau mai puţin 

îndepărtat crearea acestor bluze să nu mai poată fi realizată manual? 

 

Cristina Chiriac: Asta este o mare problemă, într-adevăr. O problemă de care ne lovim din ce 

în ce mai mult în căutările noastre de meşteşugari. Lucrăm cu femei trecute de 60 de ani, 

femei care ştiu rostuiala veche, însă, din păcate, nu prea mai au cui să transmită darul acesta 

al cusăturii tradiţionale. Femeile tinere au plecat fie la oraş, fie au luat chiar drumul străinătăţii 

pentru un trai mai bun. Şcolile de arte şi meserii s-au pierdut, aşa încât ne străduim noi, prin 

festivalul RomânIA Autentică, să promovăm meşteşugurile, să nu piară meseria asta atât grea, 

dar atât de frumoasă. 

 

AGERPRES: Puteţi să spuneţi câteva cuvinte despre colecţia de ii autentice pe care o aveţi? 

Despre câte bluze e vorba? Din ce zone ale ţării provin acestea? Este vreuna care vă e mai 

aproape de suflet sau care are o poveste mai specială? 

 

Cristina Chiriac: Colecţia de ii autentice pe care o am oglindeşte pe pânză poveşti de viaţă şi 

de moarte ale strămoşilor noştri. Am câteva zeci de ii, multe din zona Argeşului şi Muscelului 

de unde mă trag. În acest moment, colecţia cuprinde mai mult de 1.000 de piese din diferite 

zone etnografice ale României, multe dintre ele având certificate de autenticitate care atestă 

datarea lor ca fiind înainte de Primul Război Mondial. 

 

AGERPRES: Dacă ar fi să faceţi singură o ie, aşa cum făceau femeile pe vremuri, ce model aţi 

folosi? Ce ar spune acesta despre dumneavoastră? 
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Cristina Chiriac: În primul rând, aş coase în ea, după datină, fire de speranţe, strălucirea iubirii 

şi sclipiri de gând bun, pentru ca odată îmbrăcată ia să scoată la iveală toată magia ei, 

protecţie de gândurile rele. Apoi, aş alege o cusătură grea, care nu se mai face, şi anume 

punctul bătrânesc sau gras. Mă defineşte pentru că e dificil şi orice greutate în viaţa mea a 

funcţionat ca un imbold pentru a o depăşi, pentru a merge mai departe. În plus, este un model 

care iese în evidenţă, nu trece neobservat şi asta e ceea ce mi-am propus să fac, scoţând la 

iveală zestrea românească: să n-o las îngropată, să fac să răsară din seminţele de 

autenticitate plantate de strămoşii noştri, Flori de ie. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, 

editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Anda Badea) 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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INTERVIU/INTOTERO: LUCRĂM LA IDENTIFICAREA CELOR MAI BUNE POLITICI CA 

CETĂŢENII CARE DORESC SĂ REVINĂ ÎN ŢARĂ, SĂ O FACĂ 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/06/21/interviu-intotero-lucram-la-identificarea-celor-mai-bune-politici-ca-

cetatenii-care-doresc-sa-revina-in-tara-sa-o-faca--131264 

 

Autorităţile fac eforturi pentru identificarea "celor mai bune politici", astfel încât cetăţenii din 

diaspora care doresc să se întoarcă în ţară, să facă acest lucru, a declarat într-un interviu 

acordat AGERPRES, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero. 

 

"Lucrăm la identificarea celor mai bune politici, astfel încât cetăţenii care doresc să se întoarcă 

acasă, să se întoarcă, pentru că avem nevoie de fiecare cetăţean al nostru", a spus ea. 

 

Ministrul a vorbit şi despre nemulţumirile venite partea unor români care trăiesc în străinătate. 

 

"Cu toţii se gândesc la ţară şi cu toţii au un necaz în suflet, pentru că niciunul nu a plecat de 

bine din ţară şi foarte mulţi şi-ar dori ca într-un timp cât mai scurt să se poată întoarce acasă, 

chiar dacă unii sunt plecaţi deja de mulţi ani - vorbim de 15-20 de ani, poate şi mai mulţi ani şi 

care, probabil, se vor confrunta cu dificultăţi de integrare aici, acasă. Dar există aşa, o dorinţă - 

salariul, să aibă un salariu mai bine plătit, o posibilitate de trai decentă. De asemenea, 

România să aibă autostrăzi", a punctat ea. 

 

Intotero vorbeşte, în interviu, despre provocările românilor care lucrează în străinătate, cazul 

Cameliei Smicală, dar şi despre protestul anunţat de diaspora, pe reţelele de socializare, pe 10 

august. 

 

Totodată, ea se referă şi la programele susţinute de minister şi dedicate Centenarului. 

 

AGERPRES: Urmează să mergeţi în Italia, pentru întâlniri cu comunitatea românilor. 

Comunitatea românilor din Italia este variată, dar a ieşit în evidenţă prin faptul că ea cuprinde 

persoane care se confruntă cu situaţii sociale foarte speciale şi foarte grave. Există studii care 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/06/21/interviu-intotero-lucram-la-identificarea-celor-mai-bune-politici-ca-cetatenii-care-doresc-sa-revina-in-tara-sa-o-faca--131264
https://www.agerpres.ro/politica/2018/06/21/interviu-intotero-lucram-la-identificarea-celor-mai-bune-politici-ca-cetatenii-care-doresc-sa-revina-in-tara-sa-o-faca--131264
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se referă la "Sindromul Italia". Cum abordaţi aceste aspecte în întâlnirile dumneavoastră cu 

comunitatea? 

 

Natalia Intotero: Comunitatea românilor din Italia este cea mai mare comunitate de pe întreg 

cuprinsul lumii. Aproximativ 1.200.000 de cetăţeni locuiesc în Italia. Cea mai mare comunitate 

ca număr o avem în nordul Italiei, în regiunea Lombardia şi regiunea Piemonte. Atât în Italia, 

cât şi pretutindeni în lume avem cetăţeni români de diferite categorii sociale, începând de la 

muncitori, medici, profesori, ingineri, academicieni, cercetători. Sunt români care fac cinste 

ţării. În proporţie de 99% cetăţenii noştri sunt foarte bine integraţi şi foarte apreciaţi de 

comunităţile ţărilor de reşedinţă. Problemele sunt multiple. În primul rând se constată o 

evoluţie a comunităţii. În primul rând vorbim în Italia de a doua, poate chiar a treia generaţie de 

copii născuţi în Italia. Există o dorinţă a românilor ca la un moment dat să se întoarcă acasă. 

Şi în acest sens, din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, principala noastră 

prioritate este educaţia. Finanţăm proiecte pe diferite domenii de activitate, cum ar fi domeniul 

educaţional, cultură, mass-media în limba română, spiritualitate, încurajarea cetăţenilor români 

de a se constitui în asociaţii şi mai departe unirea acestor asociaţii - ar fi ideal - în fundaţii, 

pentru a avea o putere mai mare de implementare a proiectelor care să vină în sprijinul 

acestora. Dar pe lângă domeniile de finanţare ale noastre, începând de anul acesta am 

acordat şi o prioritate informării cetăţenilor care sunt deja în ţările de rezidenţă, dar şi a 

cetăţenilor care doresc să călătorească, să studieze în afara graniţelor ţării. Deci vorbim în 

general de o comunitate bine integrată. Într-adevăr, avem o categorie de cetăţeni - aşa cum aţi 

specificat şi dumneavoastră - "Sindromul Italia". Cred că nu putem spune doar de Italia. Este 

un sindrom, o formă de depresie a cetăţenilor români care nu de bine au plecat din ţară şi care 

acolo se confruntă cu probleme de adaptare, probleme de muncă, dar şi cu dorul de casă, de 

ceea ce înseamnă familie. Foarte mulţi dintre ei nu au reuşit să îşi ducă copiii. O parte nu au 

reuşit să mai vină de ceva timp acasă, tot din cauza problemelor financiare. În consecinţă, 

acest dor şi acest gând permanent la ceea ce înseamnă România provoacă aceste forme de 

depresie. Pentru noi foarte important este a le aduce la cunoştinţă că în momentul în care 

decid să muncească în afara graniţelor ţării ei trebuie să cunoască legislaţia ţării unde decid să 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

26 

meargă şi să cunoască riscurile la care ei se pot expune. 

 

Pe Italia, am mai întâmpinat probleme legate de drepturile şi condiţiile sociale de muncă. În 

acest sens apreciem eforturile Consulatului General al României din Bari şi (...) mulţumesc 

încă o dată Ministerului Afacerilor Externe pentru că au decis să deschidă Consulatul General 

al României în partea de sud a Italiei, în Bari, o zonă în care în ultimul timp găsim tot mai mulţi 

români care fie că vin să muncească pe o perioadă de timp mai lungă sau pe o perioadă de 

timp mai scurtă, ca sezonieri şi în special în agricultură sau în asistenţă socială. În acest sens, 

Consulatul General al României din Bari a demarat printr-un proiect înfiinţarea unor 

infochioşcuri. Primul infochioşc a fost înfiinţat în sediul CGIL - o formă a sindicatului în Italia. 

Cetăţenii care lucrează cu contract de muncă, dar şi cei care doresc să lucreze în general iau 

contact şi solicită foarte multe informaţii din partea CGIL, pe lângă autorităţile din Italia. (...) 

Acest infochioşc a fost adaptat la nevoile comunităţii din sudul Italiei. În acest infochioşc se 

găsesc informaţii pe legislaţia pentru agricultură, dar şi pentru asistenţă socială, în special 

munca la domiciliu - îngrijirea persoanelor şi nu numai. Aceste informaţii sunt traduse în limba 

română. Găsim informaţii în limba română şi limba italiană. Ceea ce ei trebuie să cunoască cu 

privire la calcularea anilor de pensie şi - la un moment dat - solicitarea acestor drepturi din 

partea statului italian, dar şi posibilitatea de a intra în legătură directă prin internet cu misiunea 

diplomatică din Italia, cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte ministere pe care ei le 

solicită la un moment dat pe o anumită componentă, pe o anumită problemă cu România. 

 

Din partea statului italian s-a obţinut aprobarea pentru montarea acestor infochioşcuri şi tot ce 

ţine de partea de consumabile, pentru că aceste infochioşcuri au ataşate o imprimantă pentru 

ca cei care vor să ducă informaţia cu ei acasă să poată să o facă în siguranţă. Vor mai fi 

montate alte infochioşcuri în sediul autorităţilor, fie că vorbim de primării sau de autorităţile din 

regiunea respectivă. De asemenea, am apreciat deschiderea preşedintelui regiunii Puglia, 

unde se află şi localitatea Bari ca în următoarea perioadă de timp de a realiza o discuţie cu toţi 

preşedinţii regiunilor din Italia, din partea de sud a Italiei, la care să fie invitaţi reprezentanţi ai 

misiunilor diplomatice, misiunii diplomatice de la Roma, dar şi reprezentanţi din parte 
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Ministerului de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale din 

România şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Am avut vizite în partea de nord a Italiei, dar şi la Roma. În partea de nord a Italiei am avut 

întâlniri cu autorităţile locale şi regionale. Toţi laudă implicarea şi existenţa comunităţii 

româneşti în Italia, care e un factor de sprijin pentru dezvoltarea economică a Italiei. Deci, în 

general, românii sunt foarte bine integraţi. Ceea ce ne dorim noi foarte mult - încercăm să 

promovăm valorile noastre, românii de succes, pentru că ştim cu toţii că la ora actuală, o ştire 

negativă se vinde mai bine decât o ştire pozitivă, asta este lumea în care trăim, dar avem 

foarte mulţi români care fac cinste ţării, fie că vorbim de muncitori, de antreprenori, de medici. 

În Italia s-a înfiinţat Asociaţia Medicilor Români condusă de profesorul Cerin, de Gianni Huci, 

medic, şi de un număr însemnat de medici români care desfăşoară activităţi de voluntariat şi 

vin în sprijinul conaţionalilor noştri pe lângă autorităţile din Italia. Deci deja întâlnim şi această 

formă de întrajutorare între români, ceea ce este foarte, foarte bine. 

 

AGERPRES: O parte din românii care muncesc în străinătate s-au confruntat cu un anunţ al 

Ministrului de Finanţe cum că românii care trimit bani în ţară peste suma de 1.000 de euro ar 

trebui să îi justifice, pentru că, dacă nu, pierd aceşti bani. Cum abordaţi dumneavoastră 

problema? Pentru că dumneavoastră vă îngrijiţi de comunitatea românilor din străinătate. 

Critica principală era că ei din start ar fi consideraţi vinovaţi că banii ar veni din nişte surse 

dubioase. 

 

Natalia Intotero: Vreau să spun că niciun român care are activităţi lucrative în afara graniţelor 

ţării nu va fi afectat de implementarea acestei măsuri. De fapt vorbim despre o directivă 

europeană, 849/2015, privind combaterea spălării banilor şi a terorismului care ar fi trebuit 

implementată în luna iunie 2017. Deci eram în întârziere. În acest sens, vreau să îi asigur pe 

toţi românii că banii pe care ei îi transmit în ţară sunt în siguranţă şi că nu s-a schimbat nimic 

în ceea ce priveşte procedurile necesare pentru a trimite banii acasă, nici în cele pentru 

ridicarea banilor. De fapt, este o directivă care trebuia implementată având în vedere faptul că 
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şi noi facem parte din Uniunea Europeană. A fost o ştire alarmantă, dar nu se întâmplă absolut 

nimic rău cu niciun român din afara graniţelor ţării, în special cu banii pe care aceştia îi trimit 

acasă. 

 

AGERPRES: Modificările Codului Fiscal spun că românii care lucrează în străinătate ar trebui 

să plătească o taxă de 67 de lei lunar în statul român. Aţi discutat despre acest lucru? 

 

Natalia Intotero: Astea sunt întrebări specifice pentru Ministerul de Finanţe, dar din discuţiile pe 

care le-am avut şi eu cu domnul ministru al Finanţelor - nu vă ascund faptul că vin şi 

parlamentari la discuţii, am o deschidere şi un dialog permanent cu Parlamentul României şi 

nu suntem de acord în a se realiza anumite măsuri care să îngreuneze oarecum viaţa 

conaţionalilor noştri care şi aşa este o viaţă grea, departe de ţară. De fiecare dată când am 

auzit o astfel de ştire, am avut discuţii cu ministrul Finanţelor care m-a asigurat de fiecare dată 

că românii noştri sunt în siguranţă şi că nu întotdeauna ceea ce se aude este şi adevărat, cum 

a fost şi cu această directivă. 

 

AGERPRES: Vorbeaţi de copiii persoanelor care pleacă la muncă în străinătate şi care, mulţi 

dintre ei, rămân în România. Există un studiu recent care spune că 17.000 de copii sunt 

crescuţi de rude în România, pentru că ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în Italia. Nu este 

mandatul dumneavoastră, dar abordaţi într-un anumit fel acest fenomen? 

 

Natalia Intotero: Am avut câteva întâlniri cu copiii românilor plecaţi la muncă în străinătate. Am 

avut întâlniri la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară la Timişoara, când am 

avut o întâlnire cu studenţii Erasmus, veniţi din 27 de ţări. Între aceste ţări am avut şi studenţi 

care erau ai copiilor românilor din ţara respectivă. Am solicitat să mă întâlnesc - pentru a 

vedea numărul acestora - cu studenţii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Într-

adevăr, sunt drame. Mi-au spus că au rămas în grija bunicilor, bunicii, la un moment dat, au 

fost cazuri când s-au dus. Tragedia a fost şi mai mare pentru că mi-au spus că au crescut cu 

cheia la gât, că dorul pentru părinţi îi macină, dar s-au întărit ei pe sine şi aceasta i-a şi 
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determinat să înveţe şi mai mult, pentru a avea un rost aici în ţară. Nu şi-ar dori să plece în 

străinătate. Şi-ar dori să îi aibă pe părinţi aici. Marea majoritate nu şi-ar dori să plece în 

străinătate. De fapt, dacă şi-ar fi dorit, cred că părinţii i-ar fi luat cu ei. Ceea ce încercăm să 

facem în momentul de faţă, pentru că există o tendinţă a românilor de a se întoarce acasă, 

este de a realiza acele politici ca să îi încurajăm pe românii care îşi doresc să se întoarcă 

acasă, să facă acest pas în siguranţă. Cu toţii ştim că la ora actuală România se confruntă cu 

lipsa forţei de muncă şi în acest sens lucrăm în cadrul Guvernului, alături de mai mulţi colegi 

miniştri, dar şi colegi parlamentari pentru a realiza aceste politici, pentru a încerca să îi 

încurajăm pe românii care doresc să se întoarcă acasă. 

 

AGERPRES: Referitor la relaţia părinţi-copii, avem un caz în Finlanda al unei românce, 

Camelia Smicală, ai cărei copii au fost preluaţi de către autorităţi. Au fost discuţii şi la nivelul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au fost deplasări ale autorităţilor în Finlanda. 

Dumneavoastră cum vedeţi cazul acesta şi care sunt noutăţile? 

 

Natalia Intotero: Vorbim aici de o altă tragedie, pentru că atunci când un copil trăieşte fără 

dragostea părinţilor, asupra acestuia dar şi asupra familiei se pune, aşa, o amprentă. Cazul 

este şi în atenţia noastră, este de competenţa Ministerului Afacerilor Externe. Ţinem 

permanent legătura cu colegii noştri prin direcţia consulară, urmărim cu îngrijorare toate 

evoluţiile. Noi, ca minister, din punct de vedere al atribuţiilor, încercăm ca aceşti copii, Maria şi 

Mihai, să beneficieze de dreptul de a-şi păstra identitatea etnică şi culturală, să beneficieze de 

cursuri în limba română şi periodic se deplasează în locaţiile unde ei se află, persoane 

abilitate, fac cursuri în limba română, merge preotul la ei, reprezentanţii misiunii diplomatice, 

până la urmă încă o dovadă a ceea ce am afirmat înainte, că e foarte importat ca cetăţenii 

români care doresc să studieze, să muncească sau să călătorească în afara graniţelor ţării, e 

foarte important când iau această decizie şi îşi aleg o ţară să citească cu atenţie legislaţia ţării 

respective, pentru că odată ajuns acolo fiecare cetăţean va trebui să se supună acestei 

legislaţii iar noi, ca stat român, facem toate eforturile pentru păstrarea drepturilor acestora, dar 

în egală măsură fără a crea conflicte diplomatice, atât cât ne permite legislaţia internaţională. 
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Este regretabil, nimeni nu şi-ar dori să treacă prin ce trece această mamă şi copiii acesteia şi 

sper eu ca în cel mai scurt timp această situaţie să se rezolve. 

 

AGERPRES: Deci dialogul practic continuă la nivelul autorităţilor... 

 

Natalia Intotero: Da, continuă, este un dialog permanent. 

 

AGERPRES: Vorbeaţi de încurajarea românilor care lucrează în străinătate de a se întoarce 

acasă. În 2019, Brexit o să devină efectiv şi se vorbea la nivelul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, anul trecut cel puţin, de o campanie chiar pe această temă, adică încurajarea 

românilor din Marea Britanie, eventual, dacă îşi doresc, să se întoarcă acasă. Continuă 

această campanie? 

 

Natalia Intotero: Bineînţeles. După deplasarea în Italia, urmează să am o deplasare tot la 

finalul acestei săptămâni, în Marea Britanie, la Londra. (...) Voi avea întâlniri atât cu 

comunitatea românilor, cu mediul asociativ, dar şi cu reprezentanţii mass-media în limba 

română, cu autorităţile din Marea Britanie. Avem cea mai mare comunitate a cetăţenilor din 

statele membre ale Uniunii Europene, aproximativ 411.000 de cetăţeni români. Şi în Marea 

Britanie, ca şi în alte state, nu există o obligativitate ca cetăţenii români să se înregistreze la 

ambasadă, de aceea nu există un număr exact, sunt cifre estimative. Sunt români bine 

integraţi, români care muncesc în diferite domenii de activitate, începând de la domeniul 

medical - medici, asistente - îngrijitori, profesori, ingineri, IT-işti, avocaţi. Avem avocaţi de 

renume în Marea Britanie, dar şi muncitori în agricultură, construcţii, persoane care muncesc şi 

în asistenţă socială. Există o preocupare a acestora, ce se va întâmpla în perioada post-Brexit. 

La nivelul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni e desemnat domnul subsecretar de stat 

Victor Ionescu, care participă săptămânal, alături de celelalte ministere, la ministerul Afacerilor 

Europene, la întâlniri cu domnul ministru Victor Negrescu şi săptămânal monitorizează 

evenimentele, tot ceea ce înseamnă ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 

Preocupările cetăţenilor noştri sunt cele legate de posibilitatea de a rămâne în Marea Britanie, 
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contract de muncă, reşedinţă, studenţii care învaţă în Marea Britanie. Îi asigurăm pe cei care 

au documente în regulă că nu se va întâmpla nimic rău cu ei, în sensul că vor rămâne, şi se 

fac demersuri în acest sens, iar, pentru cei care nu au finalizat încă aceste documente, acesta 

este sfatul nostru, pentru a putea rămâne în Marea Britanie. Pentru cei care se întorc acasă, 

pe lângă măsurile care au fost luate până acum, în special pe domeniul medical - pe legea 

salarizării unitare am avut deja cazuri nenumărate de medici care s-au întors acasă - salariile 

sunt aproape la fel, sunt echilibrate, ca şi în străinătate. Avem programul Start Up Diaspora. 

Prin implicarea Ministerului Fondurilor Europene, cei care îşi doresc să îşi deschidă o afacere, 

o pot face aici, în ţară. În următoarea perioadă, se va lansa programul Start Up Nation, altă 

ediţie, undeva în luna iulie, şi bineînţeles că şi pentru acest program pot să aplice cetăţeni care 

doresc să se întoarcă acasă. Pe lângă acestea, lucrăm la identificarea celor mai bune politici, 

astfel încât cetăţenii care doresc să se întoarcă acasă, să se întoarcă, pentru că avem nevoie 

de fiecare cetăţean al nostru. 

 

AGERPRES: Şi acum să ne mutăm în vecinătatea imediată a României. În comunitatea din 

Ucraina au existat diverse tensiuni, diverse probleme. Acum Legea Educaţiei a fost amânată, 

dar recent au fost percheziţii la Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Ucraina. Ministerul de 

Externe a răspuns şi, într-un mod diplomatic a spus că ar fi bine să nu existe presiuni. 

Dumneavoastră resimţiţi presiuni în acea comunitate de români din Ucraina? 

 

Natalia Intotero: Pentru Ucraina vreau să vă spun că a fost prima comunitate pe care am 

vizitat-o după preluarea mandatului. (...) Atât în Ucraina cât şi în toate comunităţile istorice şi în 

diaspora de mobilitate, încercăm să facem toate eforturile pentru ca românii noştri să-şi 

păstreze identitatea etnică şi culturală. Pentru Ucraina, avem un număr considerabil de tineri 

care şi anul acesta vor participa la Taberele ARC. Vor începe de săptămâna viitoare - 

aproximativ 2.700 de tineri pe perioada de vară, 300 de tineri pe perioada de iarnă. Pe 

perioada de vară, acestea se vor desfăşura la Sulina, Tulcea şi Oglinzi, Neamţ şi avem şi un 

număr considerabil de tineri din Ucraina. De asemenea, prin programul "Descoperă şi 

cunoaşte România", anul trecut am avut 300 de etnici din Republica Moldova. Pentru anul 
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acesta am extins la 450 de etnici din comunităţile istorice din jurul graniţelor. Am avut 

aproximativ 100 de locuri dedicate pentru etnicii din Ucraina. Vorbim practic de trei zile în care 

persoanele respective stau în România, se întâlnesc cu autorităţile, socializează cu 

conaţionalii noştri, vizitează diferite obiective turistice, istorice, culturale, au posibilitatea de a 

descoperi şi mai bine ţara noastră. 

 

Deschiderea centrelor de informare de la Slatina/Solotvino - proiectul a fost aprobat, este în 

curs de derulare şi sperăm noi în cel mai scurt timp să fie şi finalizat. O altă preocupare, după 

apariţia Legii Educaţiei, noii legi a educaţiei din Ucraina, statul român, respectiv Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni a decis acordarea unor burse pentru elevii din Ucraina şi 300 

de stagii de perfecţionare pentru profesorii care predau în limba română. Aceste stagii de 

perfecţionare vin oferite de către Ministerul Educaţiei, iar bursele, de către Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. Practic, în acest an se acordă stimulente financiare tuturor elevilor de 

clasa I care au ales să studieze în limba română. De fapt, este un sprijin şi o încurajare pentru 

păstrarea identităţii. În urmă cu aproximativ două săptămâni, acest proiect a fost promulgat de 

către preşedintele României, după ce în prealabil a fost trecut de Parlamentul României. 

Suntem în curs de implementare şi a acestui proiect. 

 

Vizavi de ce s-a întâmplat la Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi", doresc să 

menţionez că vorbim aici de o asociaţie şi nu de o entitate din cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, dar este o asociaţie care luptă pentru păstrarea identităţii noastre 

culturale acolo şi o asociaţie a cărei preşedinte este academicianul Vasile Tărâţeanu, care 

este un promotor al identităţii româneşti. A avut proiecte pe parte de cultură depuse în anii 

trecuţi la minister, pentru etnicii noştri din Ucraina. Suntem alături de Ministerul Afacerilor 

Externe, cu care avem o colaborare excelentă, monitorizăm şi noi tot ceea ce se întâmplă 

acolo şi încercăm, atât cât ne prevede cadrul legal, să le venim în sprijin. 

 

AGERPRES: Pentru că este anul Centenarului puteţi vorbi de proiectele finanţate prin 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni legate strict de Centenar? 
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Natalia Intotero: Vorbim de proiectele pe care le depune mediul asociativ pe această 

componentă, Centenar. Chiar săptămâna trecută am participat la un eveniment (...) realizat 

prin sprijinul Asociaţiei Culturale "Mihai Eminescu" din Austria, în Viena - două evenimente 

extraordinare, la care şi-au adus aportul şi consilii judeţene din România. Au fost prezente 

Consiliile Judeţene din Suceava, Satu Mare şi Maramureş. Timp de o zi, în inima Vienei, toţi 

turiştii, dar şi comunitatea românească din Austria au putut să simtă acest eveniment al 

Centenarului şi această Unire. M-am bucurat să văd la cele două evenimente prezenţa 

reprezentanţilor mass-media în limba română, nu doar din Austria. Au venit din Italia, din 

Marea Britanie, din Germania, ceea ce demonstrează încă un aspect al dorinţei de unitate a 

românilor din afara graniţelor. Şi pot să spun că şi în Viena cum şi în Italia şi în Ucraina şi în 

Republica Moldova, peste tot pe unde am participat, acolo unde sunt români, există o 

Românie - micuţă, mare, în funcţie de cât de mare e numărul acestora. Iar pentru românii 

noştri care sunt plecaţi în afară, să ştiţi că, în afara programului de muncă, ei în casă vorbesc 

limba română, ascultă muzică românească, se roagă în limba română, participă la slujbe, la 

cultele de care aparţin, în limba română, citesc în limba română. Pentru ei, România e acolo 

cu ei şi au luat-o cu ei. 

 

Pe partea de Centenar, din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, avem mai 

multe proiecte. Suntem în curs de finalizare a proiectului 100 de biblioteci în diaspora. Prin 

acest proiect dotăm 100 de biblioteci acolo unde am avut solicitări din partea mediului 

asociativ şi din partea misiunilor diplomatice. De asemenea, am avut solicitări pentru a 

beneficia de costume populare. Este un alt proiect pe care îl vom lansa - foarte multe solicitări. 

Au mai fost anii trecuţi, dar pe un număr mai mic de costume populare şi au fost foarte 

încântaţi conaţionalii noştri, pentru că ei se implică în foarte multe activităţi prin care 

promovează România. Iar cum poţi să promovezi România mai bine - prin tradiţiile şi portul 

nostru popular. Vom trimite în afara graniţelor aproximativ 17.000 de suporturi didactice, acolo 

unde ni s-au solicitat, unde se desfăşoară cursuri în limba română. Vorbim aici de şcolile de pe 

lângă parohii, şcolile duminicale, activităţile educative desfăşurate de mediul asociativ. Pe 
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lângă acestea avem şi aproximativ 600 de profesori care predau în limba română şi pe 

această cale salut şi mulţumesc pentru eforturile depuse tuturor misiunilor diplomatice. Pentru 

că, în străinătate, copiii frecventează cursurile de învăţământ de dimineaţa undeva până la ora 

15-16 după-amiaza. Ori, dacă nu s-ar fi acceptat să se desfăşoare în instituţia unde ei învaţă, 

în limba ţării de rezidenţă, să înveţe şi în limba română, era foarte obositor şi pentru ei şi 

pentru părinţi să îi mute dintr-o parte în alta pentru aceste cursuri. Şi peste tot pe unde am fost 

am constatat că de la an la an, implicarea autorităţilor din ţara de reşedinţă, la solicitarea 

reprezentanţilor misiunilor diplomatice, de a da posibilitatea să se facă şi mai multe cursuri 

chiar în şcolile în care învaţă aceşti copii. Iar profesorii care sunt plătiţi de statul român prin 

Ministerul Educaţiei fac naveta de la o şcoală la alta şi de două ori pe săptămână predau în 

limba română. 

 

Pe lângă această componentă a educaţiei, pe Centenar mai avem 10 burse pe care le dăm 

persoanelor care realizează o lucrare despre România - România 2018: "Ce pot face eu 

pentru România, dar ce face România pentru mine". Selecţia celor mai bune lucrări - aici vom 

avea un sprijin din partea Academiei Române. De asemenea, avem alt proiect, în parteneriat 

cu Ministerul Tineretului şi Sportului - "Campioni români în diaspora" şi, nu în ultimul rând, un 

proiect pe care l-am lansat - "100 pentru Centenar". (...) Am identificat cele mai mari 10 

comunităţi din întreaga lume, în fiecare ţară avem 10 români de succes pe care îi premiem. 

Desemnarea va fi făcută şi se face deja în unele ţări, numai prin implicarea misiunii 

diplomatice. Îi premiem, iar la sfârşit îi prindem pe toţi 100 în "Enciclopedia Românilor din 

Diaspora", pe care o vom lansa undeva pe finalul anului când ne dorim să invităm şi mass-

media de limba română de pretutindeni şi dorim să închidem acest an al Centenarului printr-un 

eveniment festiv dedicat atât românilor din afara graniţelor, românilor de pretutindeni, cât şi 

românilor din ţară. 

 

AGERPRES: Evenimentul va fi la Bucureşti... 

 

Natalia Intotero: La Bucureşti. 
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AGERPRES: Pe 10 august, diaspora română, cel puţin pe Facebook, anunţă că va organiza 

un protest legat de măsurile luate de Guvern şi de Parlament. Dumneavoastră cum comentaţi 

această iniţiativă, având acest mandat care are de-a face cu diaspora română? 

 

Natalia Intotero: Nu comentez pentru că trăim într-o ţară liberă, într-o ţară unde protestele pot 

să existe, cu condiţia să se respecte legislaţia. Deci fiecare cetăţean are dreptul să se 

manifeste cum doreşte. Atâta timp cât respectă legislaţia, e liber să meargă la proteste. 

 

AGERPRES: Şi din discuţiile dumneavoastră cu comunităţile româneşti din străinătate, care ar 

fi cele mai mari nemulţumiri ale lor, dacă ar fi să le clasaţi, să faceţi, să zicem, un Top 3 al 

nemulţumirilor românilor din străinătate? 

 

Natalia Intotero: Cu toţii se gândesc la ţară şi cu toţii au un necaz în suflet, pentru că niciunul 

nu a plecat de bine din ţară şi foarte mulţi ş-ar dori ca într-un timp cât mai scurt să se poată 

întoarce acasă, chiar dacă unii sunt plecaţi de mulţi ani - vorbim de 15-20 de ani, poate şi mai 

mulţi ani - şi care, probabil, se vor confrunta cu dificultăţi de integrare aici, acasă. Dar există 

aşa, o dorinţă - salariul, să aibă un salariu mai bine plătit, o posibilitate de trai decentă. De 

asemenea, România să aibă autostrăzi. Toţi îmi spun acelaşi lucru: "Când avem autostrăzi?", 

"Când avem infrastructură?" Şi aici de la infrastructură mergem mai departe, la servicii 

medicale de calitate - spitale, şcoli, partea de cultură - condiţii decente pentru un trai. (...) Nu 

putem spune că în România nu s-a muncit, că în România nu s-au făcut proiecte. S-au făcut. 

E loc de mai bine. Ce-şi mai doresc? O stabilitate îşi mai doresc aici în ţară. 

 

AGERPRES: ... politică şi socială. 

 

Natalia Intotero: Exact. Vă spuneam de Codul Administrativ. Şi am trecut acolo o prevedere ca 

fiecare unitate administrativ-teritorială din România, începând de la comună, oraş, municipiu, 

consiliu judeţean, să aibă pe partea lor de informare a cetăţenilor din judeţ - partea de internet, 
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pe site - o secţiune dedicată românilor din localitatea respectivă plecaţi în afara graniţelor şi 

periodic o persoană din primărie să îi informeze cu privire la toate proiectele care se fac în 

localitatea respectivă - proiecte de infrastructură, proiecte culturale, ca ei să cunoască. Şi în 

momentul în care ei decid să se întoarcă, să o facă în siguranţă. Să ştiţi că am întâlnit cetăţeni 

care nu au mai fost în ţară de câte 10-9 ani şi erau cumva rupţi de realitate, cu toate că au 

acum posibilitatea de informare pe internet. De multe ori nu au posibilitatea fizică a timpului. 

Muncesc în timpul săptămânii, iar la sfârşitul săptămânii îşi fac şi ei cumpărăturile pentru casă 

şi de obicei duminica merg la biserică, după care câteva ore petrecute în familie. E foarte 

important ca ei să fie informaţi. Am întâlnit câţiva cetăţeni din Tulcea care spuneau "N-am mai 

fost acasă, dar după ce mi-aţi vorbit despre ce s-a făcut prin Tulcea, anul ăsta m-am decis 

neapărat că trebuie să vin acasă". În general sunt cetăţeni care au şi rămas fără rude aici în 

ţară, dar pe care dorul de pământ şi dragostea de ţară îi cheamă şi într-un viitor, marea 

majoritate cu care am discutat mi-au spus că şi-ar ori să se întoarcă acasă. 

 

AGERPRES: Vorbeaţi de faptul că o parte din cetăţenii români din străinătate nu sunt informaţi 

pentru că nu au timp. Dar anul următor este an electoral - sunt şi alegeri europarlamentare şi 

alegeri prezidenţiale. Cum vedeţi informarea cetăţenilor români care, până la urmă, o parte 

dintre ei vor vota? 

 

Natalia Intotero: La numărul foarte mare de români pe care îl avem în afara graniţelor totuşi, ca 

prezenţă la vot, prezenţa a fost mică. Deci cei care doresc, se informează. Aici este rolul de 

informare pe această parte, pe organizare de alegeri, din partea Ministerului Afacerilor 

Externe. Dar cei care doresc, o fac. Eu i-am încurajat de fiecare dată pe românii care nu îşi 

doresc să se întoarcă acasă să fie mai activi în comunitatea unde au decis să locuiască. Şi pe 

această cale, de exemplu, în Castellon m-am bucurat să văd că avem un consilier local român 

şi nu numai în Castellon, în foarte multe comunităţi. Avem şi primari. Altfel se luptă pentru 

păstrarea drepturilor conaţionalilor în momentul în care au o poziţie publică în administraţie. 

De exemplu, în Spania, singurul parlamentar străin este de origine română, este o 

concetăţeană, Anca, o fată extraordinară, care chiar dacă locuieşte cu părinţii de la vârsta de 
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trei ani în Spania vorbeşte perfect limba română şi de fiecare dată (...) vorbeşte de România 

cu lacrimi în ochi. Şi este în Parlament şi se luptă pentru drepturile conaţionalilor noştri. Deci e 

foarte important să aibă curaj şi să se implice, să candideze în ţara respectivă pentru a putea 

să-şi aducă un aport (...) mai mare. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Cătălin 

Alexandru, editor online: Anda Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - UNIVERSITATEA DE VARĂ IZVORU MUREŞULUI 2018 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/18/comunicat-de-presa-universitatea-de-vara-izvoru-muresului-2018--

129326 

 

Centrul Cultural Topliţa, împreună cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu 

Gheorghe, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutului Eudoxiu 

Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, 

în parteneriat cu Asociaţia "Răsăritul Românesc" din Chişinău, Alianţa pentru Centenar şi 

Federaţia Organizaţiilor Româneşti din Centrul şi Sud-Estul Europei, organizează cea de-a 

XVI-a ediţie a Universităţii de Vară Izvoru Mureşului, eveniment care va avea loc în perioada 1 

- 7 iulie 2018, la Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, judeţul Harghita. 

 

Manifestarea a intrat în conştiinţa publică ca un proiect cultural la scară naţională, 

constituindu-se într-un veritabil "parteneriat româno-român", atât prin conferenţiari, participanţi 

(reprezentanţi ai românilor din afara hotarelor ţării şi din ţară), cât şi prin tematica abordată. 

 

Tema ediţiei din acest an este "România şi românii de pretutindeni, în anul Centenarului Marii 

Uniri" 

 

Printre subiectele care se vor aborda se află: 

 

- Reunirea Basarabiei cu România, obiectiv strategic naţional al românilor 

- Drepturile românilor din comunităţile istorice din jurul frontierelor şi Balcani 

- Biserica ortodoxă Română şi românii de peste hotare, în anul Centenarului 

- Educaţia în limba maternă, prioritate a românilor de pretutindeni 

- Provocări privind păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna 

şi Harghita 

- Aspecte ale afirmării identităţii româneşti a romano-catolicilor din Moldova 

- Retrocedările ilegale de proprietăţi în Transilvania, o problemă de securitate naţională 

- România şi românii de pretutindeni, în anul Centenarului Marii Uniri 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/18/comunicat-de-presa-universitatea-de-vara-izvoru-muresului-2018--129326
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/18/comunicat-de-presa-universitatea-de-vara-izvoru-muresului-2018--129326
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Programul va cuprinde şi lansări şi prezentări de cărţi, spectacol folcloric, expoziţie de icoane 

etc. 

 

La lucrări vor participa cursanţi din ţară şi de peste hotare: Republica Moldova, Ucraina, 

Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia şi din diaspora, reprezentanţi ai românilor din 

judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, ai romano-catolicilor din Moldova, conferenţiari din 

principalele centre universitare ale ţării şi din străinătate, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, 

reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. 

 

Au fost invitaţi, ca şi la ediţiile precedente, conducători ai statului român, miniştri, parlamentari 

reprezentând spectrul politic românesc. 

Biroul de presă al Universităţii de Vară Izvoru Mureşului 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 19 iunie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României- L345/2018. 

 

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

voturi să adopte aviz negativ. 

 

 


