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SUCEAVA ŞI CERNĂUŢI VOR INIŢIA PROIECTE-PERECHE CU FINANŢARE 

EUROPEANĂ 

http://www.timpromanesc.ro/suceava-si-cernauti-vor-initia-proiecte-pereche-cu-finantare-europeana/ 

 

Autorităţile din Suceava şi Cernăuţi au convenit să iniţieze ”proiecte-pereche” cu finanţare 

europeană, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, după o 

întâlnire a reprezentanţilor grupurilor de lucru din cele două zone pe tema proiectelor comune, 

transfrontaliere, precizează au convenit ca o nouă întâlnire să fie organizată în data de 3 

aprilie, notează newsbucovina.ro. 

 

La întâlnirea ce s-a desfăşurat în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au participat, pe 

lângă Gheorghe Flutur, administratorul public al judeţului Suceava, Irina Vasilciuc, şi specialişti 

din domeniile în care se lucrează pentru depunerea de proiecte, iar din partea delegaţiei 

ucrainene guvernatorul regiunii Cernăuţi, Oleksandr Fişciuk, preşedintele Consiliului Regional, 

Ion Muntean, precum şi angajaţi din domeniile vizate. 

 

“Am convenit să realizăm împreună 14 proiecte, în oglindă. Noi vom face şapte proiecte şi 

partenerii noştri şapte proiecte. Pe infrastructura de drumuri, pentru accesul în noi puncte de 

trecere a frontierei, vom face proiecte-pereche”, a spus Flutur. 

 

Totodată, pentru dezvoltarea învăţământului profesional va fi iniţiat un proiect comun între 

Colegiul Agricol din Fălticeni şi liceul din Hliboca, iar pentru şcolile speciale cele două părţi îşi 

propun să achiziţioneze materiale, echipamente şi aparatură. 

 

În domeniul sănătăţii, Flutur a spus că s-a convenit pentru mai multe proiecte, printre care 

pasajul de trecere Spitalul nou – Spitalul vechi, iar pe situaţii de urgenţă se are în vedere 

achiziţionarea de utilaje cu braţ multifuncţional pentru spargerea gheţii, utilaj de intervenţie în 

zona alpină şi sisteme de filtrare apă. 

 

http://www.timpromanesc.ro/suceava-si-cernauti-vor-initia-proiecte-pereche-cu-finantare-europeana/
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“Pentru că gastronomia devine un element important pentru diversificarea ofertei turistice 

avem în vedere să introducem judeţul Suceava şi Regiunea Cernăuţi în circuitul rutelor 

gastronomice, circuite care combină locuri de interes istoric cu alte atracţii turistice, pentru a 

creşte durata de şedere în destinaţii”, a spus preşedintele CJ Suceava. 

 

Potrivit lui Flutur, în cadrul întâlnirii s-a discutat şi despre oportunitatea de a revitaliza, prin 

proiecte de cooperare transfrontalieră, o serie de meşteşuguri tradiţionale în Bucovina cum 

sunt dogăritul, pictura pe sticlă sau ceramica. 

 

Pentru proiecte transfrontaliere prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-

2020 vor fi puse la dispoziţie 36 de milioane de euro. 

 

Autorităţile din Suceava şi Cernăuţi au convenit ca o nouă întâlnire să fie organizată în data de 

3 aprilie, mai precizează sursa citată. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NOI CONSULTĂRI CU REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SERBIA 

http://www.timpromanesc.ro/noi-consultari-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-serbia/ 

 

Jasmina şi Ivica Glisic, di partea Forumului European pentru Istorie şi Cultură, şi Sladjan 

Marjanovic, din partea Asociaţiei Românilor din Turija, au participat în această săptămână, la 

consultările cu reprezentanţii  comunităţii româneşti din Serbia. 

 

Ambasadoarea Oana-Cristina Popa a avut o întrevedere şi cu Branko Ružić, ministrul 

Administraţiei Publice şi Auto-guvernării Locale, cu care a discutat despre sprijinul acordat de 

România parcursului european al Serbiei şi situaţia comunităţii etnicilor români. 

 

La discuţii a participat şi Ivan Bošnjak, copreşedinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale 

România-Serbia în domeniul minorităţilor naţionale. 

 

Reamintim că săptămâna trecută, ambasadorul României în Serbia a început seria 

consultărilor cu reprezentanţii comunităţii române din Serbia, în urma vizitei în România a 

preşedintelui sărb Aleksandar Vucic. 

 

Astfel, Oana Cristina Popa a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai Comunităţii Românilor din 

Serbia, Daniel Magdu şi Stevan Mihailov. Au fost discutate aspecte legate de situaţia etnicilor 

români, precum şi analizate proiecte destinate comunităţii româneşti. 

 

Totodată, ambasadorul României la Belgrad a avut discuţii cu reprezentanţii Uniunii Românilor 

din Serbia, Ljubomir Brânduşan şi Dorinel Stan. 

 

În cadrul discuţiilor a fost analizată situaţia etnicilor români din Serbia şi evaluate iniţiative care 

vizează soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea românească. 

 

Anterior, la discuţii au participat din Serbia de Răsărit, Ziva Lazic, Dragan Demic şi Ziva 

http://www.timpromanesc.ro/noi-consultari-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-serbia/
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Momirovic, reprezentând Federaţia Românilor din Serbia (FRS). 

 

În cadrul întrunirii au fost discutate problemele curente ale comunităţii. Astfel, diplomatul 

român i-a informat pe interlocutori cu privire la progresele înregistrate cu ocazia vizitei 

prezidenţiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MUZICA ROMÂNEASCĂ A RĂSUNAT LA IERUSALIM 

http://www.timpromanesc.ro/muzica-romaneasca-a-rasunat-la-ierusalim/ 

 

În Salonul Navon, clădirea Younes şi Soraya Nazarian, al Conservatorului Academiei de 

Muzică şi Dans din Ierusalim a avut loc în data de 20 martie un concert de muzică 

românească, susţinut de tinerii evrei de origine română, stabiliţi în Israel. 

 

„Romanian Concert” a avut în vedere evidenţierea copiilor talentaţi care provin din familii ale 

evreilor originari din România şi a avut drept scop cultivarea sentimentului de apartenenţă la 

cultura română. 

 

La evenimentul muzical au fost prezenţi doamna Geanina Mihaela Boicu, consul şi 

coordonator al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României în Statul Israel, Zvi Herman 

Berkovits, consulul onorific al României în Israel,  Micha Tal, director general al Academiei de 

Muzică şi Dans din Ierusalim, evrei originari din România, stabiliţi în Israel, părinţi şi profesori 

ai elevilor de la Academie, reprezenţanţi ai presei din Israel şi echipa Televiziunii Române. 

 

Manifestarea culturală s-a bucurat de sprijinul  Elisabethei Berkovits, director al 

Departamentului Proiecte Speciale din cadrul Academiei de Muzică şi Dans din Ierusalim, care 

a primit din partea IEH diploma de excelenţă. 

 

”Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni oferă doamnei Elisabeth 

Berkovits o plachetă şi diploma de excelenţă pentru efortul, contribuţia şi întreaga activitate 

desfăşurată în menţinerea şi promovarea culturii române în Israel, cât şi pentru ataşamentul 

faţă de România” a afirmat Nicolae Brînzea, director general IEH. 

 

Evenimentul a fost organizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în 

parteneriat cu Academia de Muzică şi Dans din Ierusalim. 

http://www.timpromanesc.ro/muzica-romaneasca-a-rasunat-la-ierusalim/
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Proiectul, susţinut de Natalia Intotero, ministru pentru Românii de Pretutindeni, face parte din 

programul ”Caravana Identităţii Româneşti”, care cuprinde o serie de acţiuni culturale destinate 

promovării culturii române şi consolidării identităţii naţionale româneşti şi se înscrie în 

Programul Strategic – Spaţiul Cultural Comun Românesc – Centenar Marea Unire 1918 – 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BELGIENII CAUTĂ MĂCELARI 

http://www.timpromanesc.ro/belgienii-cauta-macelari/ 

 

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

1.305 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Germania – 679 locuri de muncă: 400 manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 19 

şofer de camion, 10 asistent medical, 10 programator PLC, 5 şofer de autobuz, 4 cofetar, 4 

fizioterapeut, 3 manager asamblare, 3 lăcătuş, 2 electrician în construcţii, 2 mecanic instalaţii 

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

2 sudor, 2 tehnician mecatronică, 1 analist AX, 1 inginer software Java, 1 inginer software 

C/C++, 1 macaragiu, 1 manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1 şef tură producţia de 

brichete din lemn, 1 tehnician electronică, 1 vopsitor auto; 

 

Spania – 163 locuri de muncă: 150 agricultor, 4 muncitor fermă de porci, 3 tehnician, 3 

strungar CNC; 2 şofer camion, 1 supervisor fermă porci; 

 

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

 

Marea Britanie – 116 locuri de muncă: 100 lucrător agricultura, 6 lenjer/croitor, 6 asistent 

medical, 1 operator CNC, 1 operator maşina automată îndoire, 1 stivuitorist, 1 sudor; 

 

Olanda – 105 locuri de muncă: 20 culegător căpşuni, 20 lăcătuş confecţii metalice, 20 operator 

maşini, 20 sudor, 15 florar, 10 culegători sparanghel; 

 

Cehia – 31 locuri de muncă: 15 forjor; 15 operator CNC, 1 tehnician maşini de cusut; 

 

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

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

http://www.timpromanesc.ro/belgienii-cauta-macelari/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

9 

superioară cale ferată; 1 montator semnalizare de cale ferată; 1 programator cnc; 

 

Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 instalator ţevi, 3 tâmplar, 2 măcelar/tranşator porci sau vite; 

 

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

 

Slovenia – 4 locuri de muncă: 4 muncitor producţie; 

 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 ospătar. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONCURS PENTRU POSTURILE DE LECTOR DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN MAI MULTE ŢĂRI 

http://www.timpromanesc.ro/concurs-pentru-posturile-de-lector-de-limba-romana-in-mai-multe-tari/ 

 

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar şi 

universitar, pentru ocuparea câte unui post de lector de limba română în Universitatea de Stat 

din Comrat- Republica Moldova, Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc , 

Universitatea El Manar din Tunis – Republica Tunisiană, În Universitatea “Sf. Kiril şi Metodiu” 

din Skopje, Republica Macedonia şi în Universitatea din Udine, Republica Italiană. 

 

Postul este disponibil pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, 

cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi 

a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăşi, în total, 36 de luni. 

Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va 

începe odată cu deschiderea anului universitar 2018-2019 din ţara/universitatea respectivă. 

 

Lectoratul de Limba română din Universitatea “Sf. Kiril şi Metodiu” din Skopje, Republica 

Macedonia, este unul din lectoratele de tradiţie, fiind înfiinţat în anul 1970; funcţionează în 

baza acordului interguvernamental în vigoare şi este găzduit de Catedra de Limbi şi literaturi 

romanice a Facultăţii de Filologie „Blaže Koneski”. 

 

Lectoratul de Limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova a fost 

înfiinţat în anul 2016 în baza unui protocol interinstituţional şi este găzduit de Facultatea de 

Cultură Naţională. 

 

Lectoratele de Limba română din Universitatea din Udine- Republica Italiană, Universitatea 

Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc şi Universitatea El Manar din Tunis- Republica 

Tunisiană, care urmează să se deschidă odată cu începerea anului universitar 2018-2019, au 

ca bază legală protocoalele interinstituţional încheiate în luna septembrie 2017, octombrie 

2017 respectiv decembrie 2017. 

http://www.timpromanesc.ro/concurs-pentru-posturile-de-lector-de-limba-romana-in-mai-multe-tari/
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Condiţii generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice cu minimum 2 ani vechime la 

catedră, titulari într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată 

(conform art. 2 din  H.G. nr. 837/2014). 

 

Cerinţe specifice: 

 

Pentru postul de lector de limba română din Universitatea de Stat din Comrat, Republica 

Moldova: să fie absolvenţi ai unei facultăţi cu profil filologic; să fie cunoscători ai limbii ruse. 

Constituie un avantaj experienţa în predarea limbii române ca limbă străină. 

Pentru postul de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul 

Maroc: să aibă competenţe de comunicare în limba franceză; să aibă experienţă în predarea 

limbii române ca limbă străină şi abilitatea de a preda toate nivelurile de competenţă lingvistică 

pentru limba română. 

Pentru postul de lector de limba română din Universitatea El Manar din Tunis- Republica 

Tunisiană: să aibă cunoştinţe solide de limba arabă şi/sau franceză; să aibă experienţă de 3-5 

ani în predarea limbii române ca limbă străină. Constituie un avantaj cunoaşterea limbii 

engleze 

Pentru postul de lector de limba română din Universitatea “Sf. Kiril şi Metodiu” din Skopje, 

Republica Macedonia: să fie absolvent de filologie, specializarea limba şi literatura română; să 

fie doctorand sau doctor în ştiinţe; să aibă experienţă de minimum 2 ani în predarea limbii 

române ca limbă străină, de preferat în mediul universitar. Constituie un avantaj buna 

cunoaştere a unei alte limbi romanice, de preferat limba franceză, la un nivel avansat. 

Pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Udine, Republica Italiană: să 

aibă cunoştinţe avansate de limba italiană, care să îi permită să predea în această limbă la 

nivel academic. 

Recrutarea şi selecţia se vor organiza conform următorului calendar: de la data publicării 

anunţului, până în data de 22.03.2018, ora 11.00- depunerea dosarelor de concurs; 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

12 

23.03.2018- 26.03.2018, evaluarea dosarelor– prima probă; 

 

27.03.2018- afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de concurs; 

 

02.04.2018- interviu (ora se va comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor de 

concurs); 

 

03.04.2018- afişarea rezultatelor în urma interviului. 

Afişarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro. Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru 

nerespectarea procedurilor legale de concurs. În situaţia în care un candidat deţine elemente 

care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula 

contestaţie în termen de două zile de la comunicarea rezultatului. 

 

Rezultatul final se publică pe site-ul www.ilr.ro, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la 

data comunicării de către partenerul străin a lectorului desemnat. 

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute 

de art. 7 din OMEN 5076/2014 şi se vor depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, 

la sediul Institutului Limbii Române din Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, cod 

poştal 012271, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit 

confirmarea primirii în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Este recomandabil 

ca, în varianta electronică a dosarelor, fişierele să fie denumite astfel încât să poată fi deschise 

cu uşurinţă în ordinea menţionată în lista documentelor pentru dosarele de înscriere la 

concurs. 

Notă: Se evaluează numai dosarele complete ale candidaţilor eligibili pentru încheierea unui 

contract individual de muncă pe durată determinată. 

Pentru lista documentelor pentru dosarele de înscriere la concurs,  precum şi alte informaţii 

suplimentare, accesaţi site-ul Institutului Limbii Române. 

Sursă: timpromanesc.ro 
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INFORMAŢII UTLIE DESPRE PROGRAMUL DIASPORA START-UP 

http://www.timpromanesc.ro/informatii-utlie-despre-programul-diaspora-start-up/ 

 

Programul Diaspora Start-Up, dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene şi susţinut pe 

partea de promovare de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, reprezintă o linie de 

finanţare destinată cetăţenilor români din afara graniţelor şi celor reîntorşi recent, care doresc 

să-şi valorifice abilităţile profesionale dobândite în afară, prin deschiderea unei afaceri în 

România. 

 

Beneficiarii pot fi persoane fizice (şomeri, persoane inactive, persoane care au loc de muncă şi 

înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

 

Intenţionează să înfiinţeze o afacere non-agricolă în mediul urban; 

Au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban, în regiunile mai puţin dezvoltate ale 

României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud 

Muntenia; 

Au vârsta de minim 18 ani; 

Au cetăţenie română; 

Fac dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul 

înscrierii în grupul ţintă; 

Demonstrează experienţă antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi 

comerciale în străinătate, precum şi documente care să ateste experienţa specifică în 

domeniul în care doreşte să iniţieze o afacere prin intermediul programului 

Sau 

 

Demonstrează capacitatea tehnică şi profesională printr-un contract de muncă sau de 

colaborare ori alt document similar, în domeniul în care doreşte să se iniţieze afacerea vizată 

în cadrul proiectului 

http://www.timpromanesc.ro/informatii-utlie-despre-programul-diaspora-start-up/
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Demonstrează cunoştinţele de specialitate prin documente recunoscute de statul român care 

să ateste absolvirea de studii în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, ori 

prin alte documente care certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care 

doreşte să iniţieze afacerea vizată în cadrul proiectului. 

În concluzie, o persoană interesată de a face parte din grupul ţintă pe acest apel, va trebui să 

acceseze lista administratorilor schemelor de antreprenoriat, publicată în data de 10 iulie 2017, 

pe site-ul MFE, respectiv http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi . 

 

Totodată, informaţii suplimentare pot fi obţinute la MpRP la adresa de email: diaspora.start-

up@mprp.gov.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COOPERARE ROMÂNO-FINLANDEZĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

http://www.timpromanesc.ro/cooperare-romano-finlandeza-in-domeniul-educatiei/ 

 

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, s-a întâlnit luni, 19 martie, cu ambasadorul 

Republicii Finlanda în România, Päivi Pohjanheimo, în scopul consolidării cooperării în 

domeniul educaţiei între cele două state. 

 

Discuţiile purtate au vizat identificarea unor teme de interes comun şi a modalităţilor concrete 

prin care România ar putea valorifica exemplele de bună practică şi experienţa acumulată în 

acest sector de Finlanda. Ministrul Valentin Popa i-a solicitat sprijinul ambasadorului Päivi 

Pohjanheimo, prin nominalizarea unui expert în Consiliul Consultativ pe care l-a constituit în 

vederea îmbunătăţirii actualului cadru legislativ şi curricular din învăţământ. 

 

În acest context, ambasadorul Finlandei a apreciat interesul în creştere pentru modelul 

educaţional finlandez manifestat de comunitatea educaţională din ţara noastră. 

 

Cei doi interlocutori au agreat să dezvolte acţiuni comune în perioada imediat următoare în 

beneficiul sistemului naţional de învăţământ. Cele două state vor continua să colaboreze 

pentru pregătirea programului Trio-ului Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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25 DE ANI DE LA ADERAREA ROMÂNIEI LA MIŞCAREA FRANCOFONĂ 

http://www.timpromanesc.ro/25-de-ani-de-la-aderarea-romaniei-la-miscarea-francofona/ 

 

Astăzi, 20 martie, se celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei şi se împlininesc 25 de ani 

de la aderarea României la mişcarea francofonă, aceasta fiind una din primele structuri 

internaţionale la care România a aderat după 1989. 

 

În 1991, România a obţinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi 

depline al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei – OIF. Statutul de membru OIF, dublat de 

vocaţia francofonă de tradiţie, a permis României consolidarea dimensiunii globale a cooperării 

internaţionale. 

 

Sărbătorirea Zilei Francofoniei în 2018 în întreg spaţiul francofon cu motto-ul „Limba franceză: 

ceea ce ne uneşte în acţiune”, evocă solidaritatea statelor francofone şi acţiunea lor comună 

pe mai multe dimensiuni, inclusiv politică, economică şi culturală, reflectând, totodată, noul 

dinamism al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. 

 

Ziua Francofoniei este sărbătoarea fiecărui cetăţean care preţuieşte limba franceză, 

diversitatea culturală a spaţiului francofon şi valorile promovate de Francofonie. Este 

sărbătoarea celor care susţin importanţa multilingvismului în era globalizării. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ-AMBASADA ROMÂNIEI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/20/comunicat-de-presa-ambasada-romaniei-la-in-statele-unite-ale-americii--

76731 

 

Proiectul Diaspora Invest, prezentat la Ambasada României la Washington 

Ambasadorul George Cristian Maior: "Contez pe sprijinul diasporei pentru dezvoltarea 

economică a României" 

 

Ambasada României la Washington a găzduit, luni, 19 martie 2018, un eveniment de 

informare privind acordarea de finanţări pentru românii care se întorc în ţară pentru a deschide 

o afacere, organizat în colaborare cu Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART, Liga Studenţilor 

Români din Străinătate şi Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-

Est, în cadrul proiectului "Diaspora Invest". 

 

La eveniment au participat membri ai comunităţii româneşti din zona metropolitană 

Washington, studenţi, profesori, tineri cu preocupări în domeniul antreprenorial, public 

interesat de dezvoltarea economică a României şi de oportunităţi de afaceri. 

 

În cuvântul de bun venit adresat participanţilor, ambasadorul George Cristian Maior a subliniat 

rolul esenţial al diasporei în dezvoltarea economică a României şi i-a încurajat pe cei prezenţi 

să susţină eforturile autorităţilor române şi să investească în ţara de origine.  

 

Referindu-se la Centenarul Marii Uniri, ambasadorul român a menţionat că Ambasada 

României la Washington va organiza evenimente de marcare a momentului istoric, la care sunt 

aşteptaţi să participe cât mai mulţi membri ai comunităţii româno-americane, capabili să dea 

dovadă de solidaritate în susţinerea intereselor României în SUA.  

 

În cadrul evenimentului de informare au fost prezentate, de către specialiştii organizaţiilor care 

gestionează proiectul, scopul, condiţiile de înscriere necesare pentru a beneficia de finanţare 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/20/comunicat-de-presa-ambasada-romaniei-la-in-statele-unite-ale-americii--76731
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/20/comunicat-de-presa-ambasada-romaniei-la-in-statele-unite-ale-americii--76731
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în cadrul proiectului, criteriile de selecţie în vederea accesării programului online de formare 

antreprenorială, precum şi beneficiile aduse prin implementarea programului.  

 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare înfiinţării şi dezvoltării 

unei afaceri în România pentru un număr de 250 de persoane fizice din Diaspora, prin 

furnizarea unui program de formare antreprenorială. De asemenea, unul dintre obiective este 

oferirea unui număr de 30 de finanţări de tip start-up, în valoare de câte 177.000 lei fiecare, 

pentru câştigătorii concursului de idei de afaceri. Mai multe detalii pot fi găsite accesând 

pagina de web: http://diasporainvest.ro/.  

 

Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART este o asociaţie nonprofit, apolitică, a cărei activitate 

se concentrează pe implementarea de proiecte sociale, creşterea ratei de angajare a 

persoanelor provenind din medii vulnerabile, susţinerea de servicii de informare, orientare, 

mediere, consiliere profesională şi cursuri de formare profesională, activităţi de antreprenoriat 

şi consultanţă în afaceri. 

 

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală, care 

funcţionează ca o platformă de networking şi sprijin reciproc pentru membrii săi.  

 

Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători (PTIR) militează pentru susţinerea, apărarea, 

promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale tinerilor 

întreprinzători din România, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial. 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ-ICR INSTANBUL 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/20/comunicat-de-presa-icr-istanbul--76266 

 

Expoziţie de fotografie "Adakale - Nesilde Nesile/ Adakaleh - de la o generaţie la alta" în 

premieră la ICR Istanbul 

 

Primele zile de aprilie vor transforma sediul ICR Istanbul într-un tărâm de poveste, amintiri şi 

nostalgie. Luni, 2 aprilie 2018, de la ora 19:00, la sediul Institutului Cultural Român "Dimitrie 

Cantemir" din Istanbul va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografie "Adakale - Nesilde Nesile/ 

Adakaleh - de la o generaţie la alta", semnată de fotograful turc Başak Balkan.  

 

Locuitorii din Istanbul şi turiştii care vor vizita oraşul în acea perioadă sunt invitaţi, pe o 

perioadă de trei săptămâni, să intre în lumea captivantă a fotografiei. O serie de instantanee, 

adunate într-o expoziţie inedită, care ilustrează fragmente din viaţa a trei-patru generaţii de 

familii turceşti de pe insula Adakaleh. Fotografiile reflectă simbolic destinul locuitorilor fostei 

insule dunărene, viaţa de emigrant în Turcia, ajungând până în zilele noastre. Expoziţia 

reactualizează trecutul şi îl refoloseşte în contexte noi reuşind să creeze totodată un spaţiu de 

rememorare a unei experienţe de viaţă unice prin împărtăşirea unor amintiri puse în comun. 

Başak Balkan este născută în anul 1956, în Istanbul şi locuieşte în oraşul Edirne. După o 

carieră în învăţământul universitar ea şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie şi a participat 

la o serie de ateliere de specialitate din cadrul Asociaţiei de Artă Fotografică din Edirne (EFOD 

- Edirne Fotograf Sanat Dernegi) şi al Palatului de Artă Sille (SSS - Sille Sanat Sara) devenind 

una dintre membrele active ale acestora. Başak Balkan a expus lucrări şi s-a implicat în cadrul 

unor însemnate ateliere dintre care amintim: "Time Lapse-Edirne" de Enver Şengul, "Black & 

White" de Kemal Ergin, "Trakya'da Ksal Yaşam/ Viaţa rurală în regiunea Tracia" şi "Fotografii 

panoramice" de Serdar Akyay. În prezent, Başak Balkan urmează cursurile de fotografie 

stradală predate de renumitul fotograf turc Sadik Ăœcok. 

 

Lucrările artistei "Supurgemin Telleri/ Fire de mături" (2013), "Oniki Imam Icin / Doisprezece 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/20/comunicat-de-presa-icr-istanbul--76266
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imami" (2014) şi " Istasyon Berberi Cavit / Staţia de tren Berberi Cavit" (2015) au înregistrat un 

real succes la competiţia de artă fotografică "Cupa Sami Guner" din 2013, Başak Balkan 

câştigând Cupa Sami Guner, ediţia a 9-a. 

 

În calitate de fotograf, Başak Balkan s-a alăturat multor expoziţii colective de artă fotografică în 

Republica Turcia şi în străinătate. Totodată, a participat la concursuri naţionale şi 

internaţionale de fotografie unde a obţinut numeroase premii importante. 

 

Una dintre strategiile prioritare ale ICR Istanbul este dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor cu 

membrii comunităţii foştilor locuitori de pe Insula Ada Kaleh prin iniţierea şi derularea de 

evenimente culturale cu şi pentru aceştia. 

 

Un alt aspect major urmărit de ICR Istanbul îl reprezintă evocarea şi conservarea în memoria 

colectivă a foştilor locuitori de pe Adakaleh a tradiţiilor şi obiceiurilor insulei de pe Dunăre şi a 

populaţiei de origine turcă, prin organizarea de expoziţii, prelegeri, lansări de carte etc. 

 

Organizarea unei expoziţii de fotografie cu această temă este oportună în contextul interesului 

deosebit pe care îl manifestă Turcia faţă de istoria insulei Ada Kaleh, ICR Istanbul primind 

numeroase solicitări atât din partea foştilor insulari, cât şi din partea populaţiei locale pentru 

organizarea unui astfel de eveniment. 

 

În cadrul expoziţiei vor fi prezentate circa 30 de imagini, în format 50 x 70 cm, multe dintre ele 

inedite, tehnica utilizată de artist fiind fotografia şi fotomontajul. Prin felul în care a fost 

structurată de autoare, expoziţia reuşeşte să redea o mică parte a vieţii, în fotografii din 

trecutul şi prezentul celor douăzeci şi opt de foşti locuitori ai insulei Adakaleh, împreună cu 

familiile lor. Cele douăzeci şi opt de familii locuiesc în oraşele Bursa, Gebze, Tuzla, Edirne şi 

Istanbul. 

 

Fotografiile de familie alb-negru provin din arhiva foto personală şi sunt îmbinate cu unele 
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actuale, realizate în decursul acestui an. Fiecare fotografie în parte este însoţită de povestea 

de viaţă, întinsă pe trei-patru generaţii, a membrilor fiecărei familii provenite de pe insula 

Adakaleh. 

 

Un astfel de proiect are un aport deosebit în conservarea în conştiinţa comunităţii insularilor, 

dar şi în spaţiul public, a amintirilor despre insula unică de pe Dunăre. Se realizează, astfel, 

apropierea de comunitatea insularilor şi de diaspora românească din Istanbul. Un alt punct 

important îl reprezintă sublinierea moştenirii culturale comune între România şi Turcia, în 

contextul celebrării a 140 de ani de relaţii bilaterale între cele două ţări. - transmite ICR 

Istanbul 

 

Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir-Istanbul 

 

www.icr.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ-ICR 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/19/comunicat-de-presa-icr--75682 

 

Diaspora românească, în centrul proiectelor de anvergură derulate de ICR în Anul Centenar. 

Personalităţi româneşti omagiate de Institutul Cultural Român cu ocazia Salonului de Carte de 

la Paris 

 

Luni, 19 martie 2018, în ultima zi a Salonului Cărţii de la Paris, în cadrul unui eveniment 

special, Institutul Cultural Român va acorda, în premieră, distincţii de onoare unor personalităţi 

de origine română din Franţa care au contribuit, prin toată activitatea lor, la promovarea 

valorilor culturale româneşti. Demersul reprezintă şi o recunoaştere a prestigiului şi excelenţei 

conferite de implicarea acestor artişti şi oameni de cultură în programele derulate de ICR. La 

iniţiativa preşedintelui ICR şi cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, distincţiile vor fi însoţite 

de acordarea titlului de Ambasador Onorific al României şi a paşaportului diplomatic. 

 

Institutul Cultural Român a fost sprijinit în acest proiect de E.S. Domnul Ambasador Luca 

Niculescu şi de echipa Ambasadei României la Paris. 

 

Evenimentul Voyage en Francophonie, va avea loc la Paris luni, 19 martie 2018, ora 20.00, la 

Athenee Theâtre Louis Jouvet şi va cuprinde momente artistice susţinute de pianista Dana 

Ciocârlie, actorul Nicolas Vaude şi Corul Mikrokosmos. 

 

La eveniment vor lua parte români din Franţa, precum şi oficiali români şi francezi. 

 

Evocând legăturile dintre România şi Franţa, preşedintele Institutului Cultural Român a 

menţionat că în tumultul secolului XX, creatori care n-au mai putut fi la ei acasă într-o ţară 

devenită pradă unei experienţe totalitare au putut fi acasă pe tărâm francez. 

 

"Mi-au revenit în minte, în ultimele zile, câteva imagini iconice pentru cultura română şi pentru 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/03/19/comunicat-de-presa-icr--75682
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cultura franceză deopotrivă - fotografiile legendare în care Emil Cioran, Eugene Ionesco şi 

Mircea Eliade apar într-o piaţetă din Montmartre, în urmă cu patru decenii. Astăzi, creatori, 

cercetători, universitari porniţi din România sunt acasă la Paris ca şi la Bucureşti, la Lyon sau 

la Cluj, la Strasbourg sau la Iaşi. Dacă pentru Ionesco şi Cioran, precum, mai târziu, pentru 

Vladimir Cosma, George Banu, Matei Vişniec sau Basarab Nicolescu, Franţa a însemnat un 

refugiu, ea reprezintă astăzi, pentru noi, speranţa unei continuităţi a proiectului european. Este 

încă un motiv să acordăm o importanţă aparte participării româneşti la această sărbătoare 

franceză a cărţii". 

 

Evenimentele din cadrul Salonului de Carte de la Paris şi conexe, desfăşurate între 16 şi 19 

martie 2018, se înscriu astfel în seria proiectelor derulate de Institutul Cultural Român în Anul 

Centenarului Marii Uniri şi care au în centrul atenţiei românii de pretudindeni, din ţară sau din 

diaspora deopotrivă. Personalităţi istorice, dar şi contemporane, români care au promovat şi 

promovează cultura naţională în ţările în care trăiesc şi în lume, se bucură de recunoaşterea 

Institutului Cultural Român.  

Comparat cu un poem de Paul Celan, "cu foile sale volante, suspendate", standul naţional 

organizat de ICR la Livre Paris 2018 se bucură de numeroşi vizitatori români şi francezi şi se 

află în topul celor mai atractive standuri, potrivit site-ul actualitte.com, care îl aşază pe primul 

loc într-un clasament în care mai figurează, printre altele, standul ţării invitate de onoare, cel al 

oraşului invitat la această ediţie a Salonului şi cel al Ministerului Culturii din Franţa. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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CUM ÎŞI POT ECHIVALA STUDIILE ROMÂNII DIN DIASPORA CARE SE ÎNTORC ÎN ŢARĂ 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-isi-echivala-studiile-romanii-diaspora-intorc-tara-

1_5ab0d15cdf52022f75cd331b/index.html 

 

Românii din diaspora care urmează să se întoarcă în România îşi pot echivala sau continua 

studiile în ţară. În acest scop Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispoziţie un ghid 

informativ. Totodată, aceştia au posibilitatea de a-şi înscrie copiii la grădiniţă sau la şcoală-  

 

Ghidul de reîntoarcere destinat cetăţenilor români care decid să revină în ţară a fost elaborat 

de MAE - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, are un caracter 

informativ şi nu se substituie informaţiilor furnizate de ministerele de resort. La reîntoarcerea în 

ţară, românii care intenţionează să-şi continue studiile sau să-şi echivaleze diplomele obţinute 

în străinătate se pot adresa Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, 

aflat în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, scrie avocat.net Înscrierea la grădiniţă. 

Documentele necesare pentru înscriere, conform ghidului MAE, sunt: cerere-tip (de la prima 

unitate de învăţământ pentru care se optează sau de pe website-ul inspectoratelor şcolare); 

copie a certificatului de naştere al copilului; copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau 

a reprezentantului legal; fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare; aviz 

epidemiologic; hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul; documentele care dovedesc 

îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice ale celor trei unităţi de învăţământ 

pentru care au optat; adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului 

familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal. Învăţământul primar În general, 

pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de obicei, 6 ani 

împliniţi până la data de 31 august a anului de înscriere), părinţii/tutorii/reprezentanţii legali 

trebuie să identifice şcoala de circumscripţie - unitatea de învăţământ la care este arondată 

strada de domiciliu. Documentele necesare înscrierii la clasa pregătitoare sunt: cerere-tip, care 

se poate completa online sau la secretariatul unităţii de învăţământ; copie a certificatului de 

naştere al copilului; copie a actului de identitate al părintelui; o copie a documentului prin care  

 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-isi-echivala-studiile-romanii-diaspora-intorc-tara-1_5ab0d15cdf52022f75cd331b/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-isi-echivala-studiile-romanii-diaspora-intorc-tara-1_5ab0d15cdf52022f75cd331b/index.html
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Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională comunică rezultatul pozitiv al 

evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul; documentele care atestă 

îndeplinirea criteriilor de departajare generale şi specific, dacă se solicită înscrierea la altă 

şcoală decât cea de circumscripţie. Echivalarea studiilor în învăţământul preuniversitar din 

străinătate Potrivit ghidului MAE, perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în 

străinătate se echivalează de către inspectoratul şcolar din judeţul în care se află unitatea de 

învăţământ la care urmează să se continue studiile.  

 

Cum se depun dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate: 

dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la 

unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient sau la inspectoratul şcolar din 

judeţul în care se află unitatea de învăţământ la care urmează să se continue studiile; în cazul 

în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în 

România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul unităţii de învăţământ. 

Echivalarea studiilor în învăţământul universitar din străinătate Perioadele de studii efectuate 

în învăţământul universitar din străinătate se recunosc în vederea continuării studiilor de către 

instituţiile de învăţământ superior din România.  

 

Ghidul complet destinat cetăţenilor români care decid să revină în ţară îl găsiţi aici. Despre 

cum îşi pot reînnoi actele românii din străinătate care vor să se întoarcă în ţară, precum şi care 

este procedura repatrierii bunurilor aflaţi în acest material. 
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DEPLASARE URGENTĂ ÎN CEHIA 

http://www.timpromanesc.ro/deplasare-urgenta-in-cehia/ 

 

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

Elena Intotero, se va deplasa de urgenţă în Republica Cehă pentru a fi aproape de familiile 

cetăţenilor români care au decedat în incidentul de la uzina chimică din localitatea Kralupy nad 

Vltavou. 

 

 ”Familiile celor dispăruţi trec acum printr-o grea încercare. Dorim să facem tot ce ne stă în 

putere pentru a le sprijini, pentru a răspunde nevoilor şi dificultăţilor cu care se confruntă în 

aceste clipe tragice. Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, cu reprezentanţii Ambasadei 

din Republica Cehă, ne vom asigura că rudele victimelor au parte de toată asistenţa necesară 

şi de tot ajutorul ce li se poate oferi”, a declarat ministrul pentru românii de pretutindeni, 

Natalia-Elena Intotero. 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni menţine constant legătura cu MAE cu privire la acest 

caz. 
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