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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Vicepremierul de la Chișinău, Cristina Lesnic, a solicitat Misiunii OSCE în R.Moldova să se 

implice pentru soluționarea problemelor școlilor cu predare în limba română din Zona de 

Securitate de pe Nistru 

2. Regiunea Cernăuți: Din numărul total de grădinițe doar 10,1% sunt cu predare în limba 

română 

3. Volodimir Zelenski a manifestat o reală deschidere pentru rezolvarea problemelor românilor 

din Ucraina – viceprim-ministrul roman 

4. Povești românești la Bekescsaba (Ungaria) 

5. CFR Călători operationalizeaza vânzarea on-line, la Chișinău, a biletelor de călătorie 

internațională 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6.  470 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

7. Şcoala Românească la Spoleto – Italia și-a deschis ieri porțile 

8. Teodorovici: CEC Bank va deschide sucursale în străinătate, pentru ca românii plecați să 

poată trimite bani mai ușor acasă 

9. Primăria Vienei are PROIECTE gratuite pentru ROMÂNI: cursuri informative și de limba 

germană 

10. Hramul Catedralei din Chicago: Satul românesc omagiat în SUA 

11. Românii din Berna vor avea o bibliotecă cu peste 10.000 de volume 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30469-2019-05-22-08-45-11.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30469-2019-05-22-08-45-11.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30472-2019-05-23-10-01-36.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30471-2019-05-23-09-57-04.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30459-2019-05-21-09-41-18.html
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III. ACTUALITATE 

12. Europarlamentare 2019 / Actiuni in zeci de orase europene pentru motivarea participarii 

cetatenilor la scrutinul din 23-26 mai 

13. MAI: Ultimele detalii pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului, stabilite în 

ședința Comisiei Tehnice Centrale  

14. Anunț privind deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se 

vor acorda bursele de studiu etnicilor români cu domiciliul în Ucraina 

15. COMUNICAT DE PRESĂ - Conferințe și dezbateri organizate de Institutul Eudoxiu 

Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, împreună cu partenerii săi, în comunitățile istorice 

românești de Ziua Românilor de Pretutindeni 

16. Senator Radu Mihail: „Românii nu se întorc acasă pentru că nu au salarii bune, școli 

corespunzătoare și spitale unde să se trateze” 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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VICEPREMIERUL DE LA CHIȘINĂU, CRISTINA LESNIC, A SOLICITAT MISIUNII OSCE ÎN 

R.MOLDOVA SĂ SE IMPLICE PENTRU SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘCOLILOR CU 

PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN ZONA DE SECURITATE DE PE NISTRU 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html 

 

 

Vicepremierul de la Chișinău Cristina Lesnic a solicitat din nou Misiunii OSCE în R.Moldova să 

se implice activ, în calitate de mediator în procesul de negocieri în problema transnistreană, în 

soluţionarea problemelor din Zona de Securitate de pe Nistru și școlilor cu predare în limba 

română, transmite Radio Chișinău, preluat de Romanian Global News. 

  

Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu şeful Misiunii OSCE în RM, Claus Neukirch, cu care a 

discutat despre problematica transnistreană şi rezultatele vizitelor de documentare efectuate 

pe parcursul săptămânii trecute la școlile cu predare în limba română din regiunea 

transnistreană şi în satul Varniţa, raionul Anenii Noi. 

De asemenea, în cadrul întrevederii s-a discutat despre organizarea, în curând, a unei posibile 

vizite în Rep. Moldova a mediatorilor şi a observatorilor în formatul de negocieri ,,5+2", potrivit 

unui comunicat al Biroului Politici de Reintegrare. 

Amintim că în regiunea separatistă transnistreană sunt opt școli cu predare în limba română, 

iar funcționarea acestora este periodic periclitată de regimul de la Tiraspol. 

O altă problemă a apărut la începutul acestui an în localitatea Varnița, aflată în partea dreaptă 

a Nistrului, când Tiraspolul a declarat nule actele eliberate de autoritatea publică locală aflată 

sub jurisdicția Chișinăului și obligând localnicii să le perfecteze la reprezentanțele 

transnistrene. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30468-2019-05-22-08-41-05.html
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Săptămâna trecută, după vizita reprezentantului Special al OSCE pentru procesul de 

reglementare transnistreană, Franco Frattini, regimul de la Tiraspol a anunțat că va anula 

decretele în privința localității Varnița. Însă, experții de la Chișinău atenționează că așa 

numitele cedări făcute de regimul de la Tiraspol în privința localității Varnița nu reprezintă 

decât o tactică mai veche a separatiștilor prin care vor încerca să obțină anumite concesii din 

partea Chișinăului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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REGIUNEA CERNĂUȚI: DIN NUMĂRUL TOTAL DE GRĂDINIȚE DOAR 10,1% SUNT CU 

PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30469-2019-05-22-08-45-11.html 

 

Datele publicate marți de Serviciul regional de Statistică Cernăuți arată că în 2018 pe teritoriul 

regiunii funcționau 378 de instituții de învățământ preșcolar cu o capacitate de 26,6 mii de 

locuri pentru copii. Anul trecut au fost înrolați la instituții 32,8 mii de copii, cu 1,7% mai puțini 

decât în 2017, transmite Libertatea Cuvântului, preluat de Romanian Global News. 

Cele mai multe instituții de învățământ preșcolar sunt concentrate în orașul Cernăuți – 59 și 

sunt frecventate de 10,9 mii de copii. 

Din numărul total, 89,7% dintre copiii sunt instruiți din limba ucraineană, 10,1% în limba 

română și 0,2% în limba moldovenească. 

În grădinițele bucovinene își desfășoară activitatea un număr de 3,6 mii de angajați, cu 1,0% 

mai puțini decât în 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30469-2019-05-22-08-45-11.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30469-2019-05-22-08-45-11.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
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VOLODIMIR ZELENSKI A MANIFESTAT O REALĂ DESCHIDERE PENTRU REZOLVAREA 

PROBLEMELOR ROMÂNILOR DIN UCRAINA – VICEPRIM-MINISTRUL ROMAN 

 http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html 

 

Viceprim-ministrul, ministru interimar al Justiției, Ana Birchall a reprezentat România, luni, 20 

mai 2019, la ceremonia de învestitură a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Astfel, 

vicepremierul român a participat la ședința Radei Supreme a Ucrainei consacrată depunerii 

jurământului de către președinte și la recepția solemnă pentru șefii delegațiilor străine, 

consacrată învestirii președintelui Ucrainei, transmite BucPress, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Cu ocazia prezenței la Kiev, viceprim-ministrul, ministru interimar al Justiției, Ana Birchall a 

avut o întrevedere bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis, 

din partea președintelui României, a prim-ministrului, a guvernului și a poporului român, 

felicitări pentru alegerea în funcția de președinte al Ucrainei și succes în îndeplinirea 

mandatului încredințat de poporul ucrainean. „Sunt onorată să transmit cele mai sincere 

felicitări domnului Volodimir Zelenski, președintele ales al Ucrainei, și mult succes în 

îndeplinirea mandatului prezidențial. Am reiterat sprijinul ferm pentru independența, 

suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional", a 

declarat oficialul român. 

„Consolidarea securității în regiunea Mării Negre reprezintă un obiect comun. Ne dorim, în 

egală măsură, valorificarea potențialului de cooperare dintre țările noastre", a adăugat 

vicepremierul Ana Birchall. Totodată, oficialul român a abordat situația drepturilor persoanelor 

aparținând minorității române din Ucraina, subliniind rolul de punți de legătură al minorităților 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30470-2019-05-22-08-50-51.html
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între cele două țări. Cei doi oficiali au evidențiat importanța identificării unor soluții privind 

drepturile etnicilor români din Ucraina. 

În același timp, Ana Birchall a scris pe pagina sa de Facebook că „în cadrul întâlnirii a fost 

discutată situația drepturilor românilor din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski 

manifestând o reală deschidere pentru o soluție rapidă". 

Potrivit unui comunicat de presă, în marja ceremoniei de învestitură, viceprim-ministrul, 

ministru interimar al Justiției, Ana Birchall a avut întrevederi bilaterale cu vicepreședintele 

Republicii Turcia, Fuat Oktay, și cu secretarul Energiei al SUA, Rick Perry. În cadrul 

întrevederii cu vicepreședintele Turciei, oficialul român a transmis mesajul prim-ministrului 

Viorica Dăncilă privind importanța aprofundării și consolidării parteneriatului strategic, în mod 

deosebit pe dimensiunea economică, fiind reiterat interesul pentru organizarea celei de-a 27-a 

Reuniuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale. 

În cadrul discuției cu Secretarul Energiei al SUA, Rick Perry, Ana Birchall a reiterat mesajul 

prim-ministrului privind importanța deosebită acordată de către România consolidării relației 

transatlantice, un parteneriat tot mai relevant în contextul actualelor provocări politice, 

economice și de securitate. A subliniat că securitatea și diversitatea energetică sunt priorități în 

mandatul Președinției române a Consiliului UE și preocupări comune pe ambele maluri ale 

Atlanticului. "Proiectul BRUA este un foarte bun exemplu al cooperării reușite între statele din 

regiunea noastră. În același timp, are un potențial important de a crea o legătură valoroasă 

între coridorul sudic de gaze și Europa Centrală, cu România în poziția de hub regional de 

energie", a declarat oficialul român. 

De asemenea, în marja ceremoniei de inaugurare a președintelui ucrainean, vicepremierul 

român a purtat discuții bilaterale cu președintele Georgiei, Salome Zurabișvili, și cu 

președintele Parlamentului Republicii Azerbaidjan, Ogtay Asadov, susținând în cadrul acestora 

obiectivul Guvernului României de a dezvolta și consolida relațiile de parteneriat ale României 

cu cele două state, în special din punct de vedere economic. 

Sursă: rgnpress.ro 
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POVEȘTI ROMÂNEȘTI LA BEKESCSABA (UNGARIA) 

https://www.timpromanesc.ro/povesti-romanesti-la-bekescsaba-ungaria/ 

 

La Casa Poveștilor, din Bichișceaba (Bekescsaba), în organizarea Autoguvernării Românești 

din Ungaria, a avut loc săptămâna trecută a 24-a ediție a Concursului Național de povești 

pentru copii, în limba română, intitulat „Gheorghe Gros”. Concursul a fost denumit după 

conducătorul acestei Autoguvernări, între anii 1994-2015. 

La ediția din acest an au participat 75 de copii povestitori, de la şcoli în care se predă limba 

română (Jula, Micherechi, Chitighaz, Aletea, Bătania, Pocei, Săcal, Apateu, Cenadul Unguresc 

și Leucușhaz), se arată într-un comunicat de presă. Copiii au fost împărțiți în 4 grupe, pe câte 

2 clase (I-II, III-IV, V-VI și VII-VIII), de la fiecare dintre aceste două grupuri de școli, juriul fiind 

condus de Eva Iova şi Delia Kovacs. 

Povestile copiilor au fost ascultate și de reprezentanți ai oficialităților, între care Preasfințitul 

Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU), pr. Teodor Marc, 

vicepreședintele Autoguvernării Românești Județene din județul Bichiș, pr. Aurel Becan, 

protopop de Seghedin şi alţi clerici ai EORU; Alexandru Fina, vicepreşedintele Autoguvernării 

pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Gheorghe Cozma, directorul Oficiului AȚRU, Tiberiu 

https://www.timpromanesc.ro/povesti-romanesti-la-bekescsaba-ungaria/
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Iuhas, președintele Autoguvernării Românești din Bichișceaba, Elvira Ardelean, primarul 

comunei Otlaca-Pustă, Ana Maria Brad, reprezentant al minorității române în cadrul instituţiei 

guvernamentale ungare responsabilă cu învăţământul, Eugen Gagea, reprezentant al 

Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Eva Iova Șimon, redactor-şef al săptămânalului 

„Foaia Românească”, Delia Covaci, directorul publicației „Cronica”, Ștefan Crâsta, redactor al 

Studioului Teritorial de Radio și Televiziune MTV1, din Seghedin, directori și cadre didactice 

din localitățile din care au venit copii, părinți ai elevilor, ș.a. 

Participanții la concurs au prezentat cu poveștile pregătite, iar după deliberarea juriilor, a avut 

loc festivitatea de decernare a premiilor. Școlile care au realizat cele mai multe puncte, prin 

elevii participanți, Micherechi și Leucușhaz, au primit câte un laptop din partea organizatorilor. 

Memoria initiatorului acestui concurs a fost omagiata de participanți la mormântul lui Gheorghe 

Gros, printr-o rugăciune. La această slujbă a luat parte și Maria Gros, soția celui comemorat, 

iar la sfârșitul slujbei au fost depuse coroane de flori, din partea Consulatului General al 

României, a Autoguvernării Românești locale, a AȚRU, a altor instituții și a familiei. 

Evenimentul s-a încheiat cu o recepție comună, oferită de gazde pentru toți copiii, însoțitorii lor 

și oficialitățile prezente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CFR CĂLĂTORI OPERATIONALIZEAZA VÂNZAREA ON-LINE, LA CHIȘINĂU, A 

BILETELOR DE CĂLĂTORIE INTERNAȚIONALĂ 

https://www.timpromanesc.ro/cfr-calatori-operationalizeaza-vanzarea-on-line-la-chisinau-a-biletelor-de-calatorie-

internationala/ 

 

CFR Călători operationalizează, din această săptămână, în Gara Chișinău, sistemul electronic 

pentru vânzarea legitimațiilor de călătorie internațională. 

Deschiderea vânzărilor internaționale utilizând sistemul electronic al CFR Călători s-a realizat 

în baza unui contract de acreditare încheiat între ÎS “Calea Ferată din Moldova” /CFM și CFR 

Călători, pentru a facilita călătorilor din Republica Moldova cumpărarea de legitimații de 

călătorie în trafic internațional pentru destinații europene, inclusiv pentru destinațiile către 

România. 

Cei care călătoresc cu trenul internațional 105/106 – “Prietenia” pot beneficia de bilete de tip 

low-cost pentru Bucureşti–Chişinău și retur, prin oferta tarifară “SMART-Prietenia”, la un preţ 

de 19 euro. Biletele pot fi cumpărate și online, iar documentele de transport pot fi ridicate dintr-

o stație CFR sau pot fi livrate prin curier. 

Înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii trebuie să se asigure că au achiziționat bilet pentru 

evitarea taxării suplimentare în tren și/sau suportarea costurilor amenzii conform 

reglementărilor în vigoare. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/cfr-calatori-operationalizeaza-vanzarea-on-line-la-chisinau-a-biletelor-de-calatorie-internationala/
https://www.timpromanesc.ro/cfr-calatori-operationalizeaza-vanzarea-on-line-la-chisinau-a-biletelor-de-calatorie-internationala/
https://www.cfrcalatori.ro/cu-trenul-in-moldova/
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/ro/booking/search
https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2019/04/Statii-Agentii-bilete-internationale-RO-aprilie.pdf
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470 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/470-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 470 

locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Germania – 108 locuri de muncă pentru: operator spălări industriale, șofer de camion, 

specialist logistică depozit, grădinar, inspector tehnic de tren, specialist siguranță transport pe 

calea ferată, tehnician electrician/electronist, manipulant bagaje, mecanic locomotivă, 

operator stivuitor, electrician, măcelar, mecanic de proces –mașini producție muluri, mecanic 

– mașini de prelucrare a plasticului, lucrător depozit, marinar, operator maşini CNC, ospătar, 

tâmplar, bucătar, comandant de navă, maseur, mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi 

climatizare, recepționer, tehnician sondaje topografice. 

Ungaria – 107 locuri de muncă pentru: manipulant mărfuri pe raft, casier, dulgher, lucrător în 

construcţii, montator structuri pentru construcţii, vânzător, brutar, operator la maşini de 

prelucrare în industria alimentară, măcelar, ajutor bucătar, bucătar, cofetar, consilier vânzări, 

facturist, electrician de reparaţii frigidere, municitor necalificat, designer web. 

Norvegia – 93 locuri de muncă pentru: lucrător în producţie, instalator ventilaţie, electrician, 

instalator, mecanic auto, tinichigiu auto, vopsitor auto, frizer, montator folii ferestre/parbrize 

https://www.timpromanesc.ro/470-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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maşini, grădinar, medic hematolog; 

Olanda – 70 locuri de muncă pentru: procesor bulbi de flori, culegător ardei, muncitor 

necalificat în grădinărit şi horticultură; 

Austria – 37 locuri de muncă pentru: montator de mobilă; muncitor calificat în domeniul 

forestier; 

Marea Britanie – 15 locuri de muncă pentru: farmacist; 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: instalator de schele; 

Irlanda – 10 locuri de muncă pentru: şofer de tir; 

Suedia – 3 locuri de muncă pentru: muncitor forestier; 

Polonia – 2 locuri de muncă pentru: lăcătuş/sudor; 

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: inginer proiectant CAD, manager financiar proiect. 

Franţa – 1 loc de muncă pentru: lucrător polivalent hotel. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ŞCOALA ROMÂNEASCĂ LA SPOLETO – ITALIA ȘI-A DESCHIS IERI PORȚILE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30472-2019-05-23-10-01-36.html 

 

Asociaţia Ziua Unirii din Spoleto – Italia anunţă deschiderea oficială a cursurilor de la ,, Şcoala 

Românească la Spoleto - Italia" proiect realizat cu sprijinul Guvernului României – Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor, preluat 

de Romanian Global News. 

Proiectul ,, Şcoala Românească la Spoleto - Italia" se desfăşoara in perioada Aprilie-

Noiembrie 2019 şi presupune desfaşurarea cursurilor de Limba Română, Istoria Românilor, 

Geografia României, Muzica, Dansurile şi Tradiţiile Românilor cursuri adaptate după programa 

şcolară pentru clasa a IV-a din România. 

La cursuri participă 20 de copii români din Spoleto si împrejurimi, aceştia vor beneficia de 

materiale didactice, rechizite şcolare şi serviciile cadrelor didactice de origine româna prin 

cheltuieli asigurate cu finanţare de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni in valoare de 

40.000 lei(aproximativ 8000 euro) pentru 7 luni de cursuri cu un total de 230 de ore. 

Asociaţia Ziua Unirii din Spoleto este în al treilea an când desfăşoara astfel de cursuri din 

resursele parinţilor şi membrilor asociaţiei, doar pentru 6 luni anul trecut a beneficiat de 

sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Parteneri in implementarea acestui proiect sunt Centrul Român pentru Integrare si Tradiţii Italia 

care asigură consultanţa pentru mangementul implementării proiectului si Federatia 

Organizaţiilor Româneşti din Italia care se ocupă de publicizarea proiectului in mass-media şi 

relaţia cu mediul asociativ, instituţiile publice ale statului roman şi italian. 

Evenimentul pentru deschiderea oficială a cursurilor de la ,,Şcoala Românească la Spoleto - 

Italia" se va desfasura Sâmbătă 25 Mai 2019 la Spoleto in via dei Filosofi 89 după urmatorul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30472-2019-05-23-10-01-36.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30472-2019-05-23-10-01-36.html
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program: 

1. 15,00 - 15,15 Prezentarea Asociaţiei Ziua Unirii si a invitaţilor – Ramona Mihai Presedinte 

Asociatia Ziua Unirii; 

2. 15,15 – 15,30 Prezentarea proiectului - Cristescu Gheorghe Manager Proiect; 

3. 15,30 – 15,50 Alocuţiuni ale invitaţilor, profesori şi părinţi; 

4. 15,50 – 16,00 Pauză de socializare; 

5. 16,00 – 18,30 Seminar ,,Stop Bullying", discuţii interactive - Manuela Ion Departamentul 

Educaţie al Federaţiei Organizaţiilor Româneşti din Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro  
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TEODOROVICI: CEC BANK VA DESCHIDE SUCURSALE ÎN STRĂINĂTATE, PENTRU CA 

ROMÂNII PLECAȚI SĂ POATĂ TRIMITE BANI MAI UȘOR ACASĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html 

 

CEC va deschide, în următoarea perioadă, sucursale în străinătate, în țările unde există 

comunități importante de români, pentru ca aceștia să poată trimite mai ușor bani acasă, fără 

comisioaane, a declarat marți la Frasin, în jud. Suceava, ministrul Finanțelor Eugen 

Teodorovici, potrivit Mediafax, preluat de Romanian Global News. 

„S-a discutat foarte mult timp despre un mecanism de transfer mult mai facil al fondurilor pe 

care romanii din afara il trimit catre copiii, parinti. Prin CEC se va lansa foarte curand un 

pachet prin deschiderea de sucursale, birouri in afara tarii unde traiesc comunitati importante 

de romani, sa isi deschida mai usor conturi si, asta e foarte important, pentru a transfera fara 

comisioane bani catre familii, catre cei dragi de acasa", a declarat Eugen Teodorovici. 

Și fără comisioane, asta e foarte important, să nu mai plătească acele comisioane care se 

plătesc astăzi", a mai adăugat Teodorovici. Ministrul spune că acțiunea se va concretiza la 

sfârșitul lui mai sau începutul lunii iunie. 

CEC Bank, cea mai mare bancă din portofoliul statului, și-a dublat profitul în 2018. În 2017 

banca a înregistrat un profit brut de peste 222 milioane de lei, echivalentul a 49 milioane de 

euro. După plata tuturor taxelor şi impozitelor, CEC a rămas cu un profit net de circa 172 

milioane de lei, adică 77% din profitul brut raportat. 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30478-2019-05-23-10-44-45.html
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PRIMĂRIA VIENEI ARE PROIECTE GRATUITE PENTRU ROMÂNI: CURSURI 

INFORMATIVE ȘI DE LIMBA GERMANĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html 

 

 

Viena, care a fost desemnată pentru a 10-a oară capitala cu cea mai bună calitate a vieţii din 

lume, vrea ca și noii veniți în capitala Austriei să aibă acces și să beneficieze de toate 

oportunitățile pe care Viena poate să le ofere locuitorilor ei, transmite www.ziarulromanesc.at, 

preluat de Romanian Global News. 

În acest scop Primăria Vienei, "MA 17 Integrationsmagistrat", te sprijină pe tine, ca nou-venit în 

Viena, prin diferite programe. 

Startcoaching este unul dintre aceste proiecte. Detalii 

aici http://www.startwien.at/ro/startcoaching 

Ofertele proiectului Startcoaching sunt, printre altele, Seminarii în limba română, prezentate de 

un român cu cunoștințe aprofundate despre viața în Viena pe teme importante cum ar fi: 

-Conviețuirea în Viena 

-Dreptul Muncii 

-Cum să obții o locuința și multe altele. 

Nu numai atât: pentru că Administrația Orașului vrea ca și tu, ca și nou-venit în Viena, să 

beneficiezi de aceeași calitate a vieții ca toți ceilați cetățeni ai orașului, și să poți beneficia de 

aceleași oportunități, a fost adoptat principiul care este deja consacrat și cunoscut în capitala 

Vienei: "ajută omul să se ajute singur". 

De aceea, după ce ai reușit să te orientezi prin intermediul seminariilor de informare, în limba 

română, primești sprijin pentru a urma un curs de limba germană, împreună cu trei cecuri în 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30464-2019-05-22-08-25-09.html
http://www.ziarulromanesc.at/
http://www.startwien.at/ro/startcoaching
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valoare de 50 de euro fiecare, ca să nu trebuiască să te rogi de fiecare dată de cineva să te 

ajute să dai un telefon sau să completezi un formular. 

Pentru a afla și de alte proiecte care te sprijină să înveți limba germană vino la prezentările 

organizate de MA17 prin Startcoaching. 

Pe data de 08 iunie 2019 între orele 16 -18 are loc Modulul de informare "Convetuirea în 

Viena". 

Pentru mai multe detalii click aici: http://www.startwien.at/ro/module-

informative?utf8=%E2%9C%93&module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&mod

ule_search%5Bname%5D=&module_search%5Bzipcode%5D=&module_search%5Bstart_dat

e%5D=&commit=Caut%C4%83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro 

http://www.startwien.at/ro/module-informative?utf8=%E2%9C%93&module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&module_search%5Bname%5D=&module_search%5Bzipcode%5D=&module_search%5Bstart_date%5D=&commit=Caut%C4%83
http://www.startwien.at/ro/module-informative?utf8=%E2%9C%93&module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&module_search%5Bname%5D=&module_search%5Bzipcode%5D=&module_search%5Bstart_date%5D=&commit=Caut%C4%83
http://www.startwien.at/ro/module-informative?utf8=%E2%9C%93&module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&module_search%5Bname%5D=&module_search%5Bzipcode%5D=&module_search%5Bstart_date%5D=&commit=Caut%C4%83
http://www.startwien.at/ro/module-informative?utf8=%E2%9C%93&module_search%5Blanguage%5D=Rum%C3%A4nisch&module_search%5Bname%5D=&module_search%5Bzipcode%5D=&module_search%5Bstart_date%5D=&commit=Caut%C4%83
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HRAMUL CATEDRALEI DIN CHICAGO: SATUL ROMÂNESC OMAGIAT ÎN SUA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30471-2019-05-23-09-57-04.html 

 

 

Sărbătoarea hramului Catedralei din Chicago a inclus un program având tema anului omagial 

2019, Satul românesc. Astfel, după Sfânta Liturghie oficiată duminică, 19 mai 2019, a fost 

jucată o scenetă din lucrarea Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă, , informează Mitropolia 

Ortodoxă Română a celor două Americi, preluat de Romanian Global News. 

În continuare a avut loc un mini concert susţinut de corala Armonia a Catedralei și programul 

de dansuri prezentat de ansamblul Spicușorul. 

Catedrala din Chicago are ca patroni spirituali pe Sfinţii Constantin şi Elena, cinstiţi în fiecare 

an în data de 21 mai. 

De obicei, în diaspora, dacă sărbătoarea hramului unei biserici se regăseşte în timpul 

săptămânii este celebrată în duminica cea mai apropiată acelei date. 

Sărbătoarea hramului a început sâmbătă seara, 18 mai 2019, cu slujba Vecerniei oficiată de 

Mitropolitul Nicolae și preoții Catedralei. 

A doua zi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţia Sa care a vorbit despre vindecarea 

paraliticului de la Vitezda. 

Părinții Bisericii văd în situația acestui om bolnav de 38 de ani însuși omenirea care după 

păcatul lui Adam se afla bolnavă, slăbănogită, îndepărtată de Dumnezeu și așteptând 

mântuirea. 

La plinirea vremii, când omenirea era gata să își primească Mântuitor, a venit însuși 

Dumnezeu pe pământ. 

Când pocăința paraliticului a fost deplină, L-a întâlnit pe Dumnezeu-omul care L-a tămăduit 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30471-2019-05-23-09-57-04.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30471-2019-05-23-09-57-04.html
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trupește și sufletește. 

Ierarhul a punctat şi principalele decizii adoptate de Sfântul Constantin cel Mare în favoarea 

creştinilor, toate împlinite cu sfatul mamei sale, a Sf. Împărătese Elena, ceea ce le-a adus 

cinstirea de „întocmai cu Apostolii". 

La eveniment a participat dl Tiberiu Trifan, Consulul General al României la Chicago, și dna. 

consul Georgiana Iacobuță. 

Totodată, Mitropolitul Nicolae a slujit la Catedrala Mitropolitană şi în ziua de cinstire a Sfinţilor 

împăraţi Constantin şi Elena, în data de 21 mai 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN BERNA VOR AVEA O BIBLIOTECĂ CU PESTE 10.000 DE VOLUME 

 http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30459-2019-05-21-09-41-18.html 

 

 

Preasfinţitul Părinte Iustin a sfinţit duminică, 19 mai 2019, spaţiul viitoarei biblioteci dedicată 

românilor din Berna, Elveţia. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie, informează 

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian 

Global News. 

Biblioteca va fi parte integrantă a Centrului Cultural „Sfântul Nicolae" al comunității românești 

din Berna. 

Aceasta va purta numele „Nicolae Steinhardt" și îl va avea ca patron cultural pe Monahul 

cărturar de la Mănăstirea Rohia. 

Biblioteca face parte din Proiectul eparhial pe anul 2019 inițiat de Episcopia Ortodoxă Română 

a Maramureșului și Sătmarului. 

Dotarea bibliotecii se va realiza în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Biblioteca 

Județeană „Petre Dulfu" din Baia Mare și Fundația „Nicolae Steinhardt". Instituţia culturală va 

avea o colecţie de 10.000 volume. 

Pentru eforturile depuse pentru înființarea Centrului Cultural din Berna, pr. paroh Laurențiu 

Gheorghe Precup a primit din partea Părintelui Episcop Iustin „Crucea Sfântul Iosif 

Mărturisitorul" din Maramureș pentru clerici. 

Distincţia a fost acordată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30459-2019-05-21-09-41-18.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30459-2019-05-21-09-41-18.html
http://www.basilica.ro/
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EUROPARLAMENTARE 2019 / ACTIUNI IN ZECI DE ORASE EUROPENE PENTRU 

MOTIVAREA PARTICIPARII CETATENILOR LA SCRUTINUL DIN 23-26 MAI 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/19/europarlamentare2019-actiuni-in-zeci-de-orase-europene-

pentru-motivarea-participarii-cetatenilor-la-scrutinul-din-23-26-mai--310109 

 

 

Zeci de oraşe din 13 ţări europene organizează duminică acţiuni cu scopul motivării cetăţenilor 

în vederea participării la alegerile europarlamentare din 23-26 mai şi conştientizării importanţei 

implicării civice. De asemenea, românii din diaspora vor organiza propriile evenimente la 

Madrid, Milano, Barcelona, Londra, Paris şi Zurich, potrivit unui comunicat al Comunităţii 

Declic, postat pe Facebook. 

 

''Ieşim pentru a le spune celor ce încă nu s-au decis să participe la alegeri că de votul lor 

depinde viitorul Europei. Manifestăm pentru a încuraja tinerii să iasă la vot. Nu dăm culoare 

politică manifestaţiei. Însă îi dăm spirit european. Te aşteptăm cu pancarte. Toţi pentru 

Europa, steguleţe şi baloane. Te invităm să iei doorhangere şi să le laşi vecinilor care ar putea 

afla astfel de scrutinul de pe 26 mai'', se arată în comunicatul citat. 

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/19/europarlamentare2019-actiuni-in-zeci-de-orase-europene-pentru-motivarea-participarii-cetatenilor-la-scrutinul-din-23-26-mai--310109
https://www.agerpres.ro/politica-externa/2019/05/19/europarlamentare2019-actiuni-in-zeci-de-orase-europene-pentru-motivarea-participarii-cetatenilor-la-scrutinul-din-23-26-mai--310109
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În capitala Spaniei, Comunitatea Declic şi Grupul Civic Madrid îi invită pe români în intervalul 

orar 16:00-19:00 (14:00 - 17:00) în faţa Ambasadei României (Avenida de Alfonso XIII, 157, 

28016 Madrid), pentru a lua parte la manifestaţia 'Toţi pentru Europa!'. O acţiune similară va 

avea loc şi în al doilea oraş al ţării, Barcelona. 

 

La Milano, românii sunt invitaţi de Comunitatea Declic şi Rezist Milano pentru a lua parte la 

manifestaţia 'Toţi pentru Europa!', între orele locale 16:00 şi 17:00 (14:00 - 15:00 GMT). 

 

Comunitatea Declic şi Rezist-Londra Protestatari Pro Democratie îi invită pe români la o 

manifestaţie similară, la ora 16:00 (15:00 GMT), la Institutul Cultural Român din Londra, situat 

în Belgrave Square. De asemenea, în oraşul elveţian Zurich românii sunt aşteptaţi la ora locală 

18:00 (16:00 GMT) la Rathausbrucke.AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor online: 

Anda Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MAI: ULTIMELE DETALII PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A ALEGERILOR ȘI A 

REFERENDUMULUI, STABILITE ÎN ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE CENTRALE 

 https://www.timpromanesc.ro/mai-ultimele-detalii-pentru-buna-desfasurare-a-alegerilor-si-a-referendumului-

stabilite-in-sedinta-comisiei-tehnice-centrale/ 

 

La nivel național sunt 18.730 de secții de votare 

În străinătate – 441 secții de votare 

Joi, 23 mai a.c. la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc Ședința Comisiei Tehnice 

Centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a referendumului național, sub conducerea ministrului 

afacerilor interne, Carmen Dan. 

La întâlnire au participat reprezentanții tuturor instituțiilor care fac parte din Comisia Tehnică 

Centrală și, prin sistem de videoconferință, prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI. 

Cu această ocazie a fost trecut în revistă stadiul îndeplinirii sarcinilor care revin fiecărei 

instituții și au fost puse la punct ultimele detalii organizatorice pentru zilele următoare. 

Conform legii, pentru alegerile europarlamentare și pentru referendum, cetățenii votează în 

aceleași secții de votare, în același interval de timp, respectiv 7.00 – 21.00, cu aceleași 

ștampile cu mențiunea ”VOTAT”, dar pe buletine de vot separate: unul pentru alegerile 

europarlamentare și două pentru referendum – câte un buletin pentru fiecare întrebare. 

Ministerul Afacerilor Interne a monitorizat săptămânal respectarea calendarului electoral, până 

la acest moment toate instituțiile implicate în organizare realizând la termen acțiunile din 

Programul calendaristic aprobat de Guvern. 

În ziua alegerilor vor fi la datorie peste 50.000 de angajați ai MAI care vor asigura climatul de 

ordine și liniște publică, protecția secțiilor de votare în afara acestora, precum și cercetarea 

incidentelor electorale. De asemenea, angajații MAI vor asigura securitatea transportului 

dosarelor întocmite de birourile electorale din țară către Biroul Electoral Central. 

”Efectivele MAI nu au atribuții cu privire la operațiunile de votare sau la ceea ce se întâmplă în 

https://www.timpromanesc.ro/mai-ultimele-detalii-pentru-buna-desfasurare-a-alegerilor-si-a-referendumului-stabilite-in-sedinta-comisiei-tehnice-centrale/
https://www.timpromanesc.ro/mai-ultimele-detalii-pentru-buna-desfasurare-a-alegerilor-si-a-referendumului-stabilite-in-sedinta-comisiei-tehnice-centrale/


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

25 

secțiile de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de vot este responsabil de măsurile 

necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. Pentru menţinerea 

ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate solicita sprijinul efectivelor MAI, 

care intră în secție numai la solicitarea expresă a acestuia! (…)Fac un apel ferm la toți 

participanții la acest proces electoral să dea dovadă de corectitudine și de bună credință: mă 

refer aici la cei implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor, la competitorii electorali, dar 

și la alegători,” a declarat ministrul Carmen Dan. 

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, 

conform listelor electorale permanente. Cetățenii care, în ziua alegerilor, se află într-o altă 

localitate decât cea de domiciliu pot să își exercite dreptul de vot în localitatea în care se află, 

la orice secție de votare, urmând a fi înscriși într-o listă suplimentară. 

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze, dar nu dețin carte de identitate 

valabilă, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, cu sediul în 

București, și serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor din Capitală și din 

județe vor avea program și în zilele de 25 și 26 mai, conform programului stabilit la nivel local. 

La nivel național, se organizează 18.730 de secții de votare. 

În cadrul ședinței, secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, Bogdan 

Alexandru Moisii, a precizat că în străinătate au fost organizate 441 secții de votare pe baza 

propunerilor misiunilor diplomatice și ținând cont de solicitările comunităților de români din 

străinătate. 

Pentru asigurarea corectitudinii alegerilor se va utiliza Sistemul de monitorizare a prezenței la 

vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV). 

Președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin Mituleţu-Buică, a prezentat 

atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare din preziua votului, precum și procedura de 

votare, menționând că aceasta a fost testată cu succes în cadrul unei simulări care a avut loc 

la sediul AEP în cursul zilei de miercuri. 

La rândul său, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,  general-locotenent Ionel 
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Vasilca, a precizat că au fost efectuate patru teste de anduranță al SIMPV și o simulare. 

Totodată, a afirmat că au fost asigurate toate elementele de infrastructură și programele 

informatice necesare pentru buna desfășurare a votului, inclusiv pentru situația înregistrării 

unor disfuncționalități, și că sunt funcționale centrele zonale de intervenție și Centrul de Suport 

Tehnic. 

În finalul ședinței, ministrul Carmen Dan a menționat  că orice încălcare a legii privind 

desfășurarea procesului electoral poate fi sesizată la numărul unic de urgență 112 sau 

efectivelor MAI. De asemenea, ministrul a precizat că sesizările vor fi investigate conform 

competențelor, multe dintre faptele de încălcare a legislației electorale fiind de competența 

birourilor electorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA PROCESULUI DE SELECȚIE A PARTENERILOR PRIN 

INTERMEDIUL CĂRORA SE VOR ACORDA BURSELE DE STUDIU ETNICILOR ROMÂNI 

CU DOMICILIUL ÎN UCRAINA 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-deschiderea-procesului-de-selectie-a-partenerilor-prin-intermediul-

carora-se-vor-acorda-bursele-de-studiu-etnicilor-romani-cu-domiciliul-in-ucraina/ 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță deschiderea procesului de selecție a 

asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale în vederea derulării 

Programului de acordare de burse elevilor etnici români înscriși în școlile cu predare în 

limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina. 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a demarat Programul de acordare de burse elevilor 

etnici români înscriși în clasa I în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii 

în limba română ca limbă maternă din Ucraina, în anul școlar 2017-2018. Astfel, au beneficiat 

de burse peste 1.600 de copii etnici români din Regiunile Trascarpatia, Cernăuți și Odesa. 

Programul va continua și în acest an, cuantumul bursei fiind de 1.000 de lei/elev. 

Bursele se acordă elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina, care studiază în școlile cu 

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

sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, înscriși în anul școlar 2018-2019, în 

condițiile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, și Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii 

românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului 

de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În prima etapă de implementare a Programului vor fi acordate burse pentru elevii etnici români 

înscriși în clasa I în anul școlar 2018-2019. În cea de a II-a etapă, în funcție de resursele 

financiare disponibile, vor fi acordate burse elevilor înscriși în clasa a II-a. 

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile sau 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-deschiderea-procesului-de-selectie-a-partenerilor-prin-intermediul-carora-se-vor-acorda-bursele-de-studiu-etnicilor-romani-cu-domiciliul-in-ucraina/
http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-deschiderea-procesului-de-selectie-a-partenerilor-prin-intermediul-carora-se-vor-acorda-bursele-de-studiu-etnicilor-romani-cu-domiciliul-in-ucraina/
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organizațiile nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de 

activitate păstrarea, afirmarea și/sau promovarea identității culturale, lingvistice, religioase, 

etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina. 

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din 

punct de vedere legal, cât și fiscal în Ucraina și să demonstreze că au capacitatea de a 

desfășura în bune condiții procesul de selecție al beneficiarilor de burse. 

Selecția asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor nonguvernamentale se va face de către o 

comisie organizată la nivelul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale selectate vor avea obligația de a 

încheia un contract cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în condițiile Legii nr. 

321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele 

sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor 

reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei 

prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

la care a fost publicat anunțul privind rezultatul selecției. 

Termenul pentru transmiterea documentelor este 31.05.2019. 

Dosarul de participare la selecție va conține următoarele documente: 

1) Cerere de participare la selecție – Anexa nr. 1; 

2) Statutul asociației, fundației sau organizației din care trebuie să rezulte că aparține etnicilor 

români din Ucraina, că au ca obiect de activitate păstrarea si promovarea identității lingvistice 

și culturale și că au sediul (principal sau secundar) în Ucraina, copie certificată conform cu 

originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal; 

3) Dovada înregistrării din punct de vedere legal și fiscal în Ucraina- copie, certificată conform 

cu originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal; 

4) Actul de identitate al reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul; 

5) Actul de identitate al persoanei desemnate ca responsabilă a Programului de burse- copie 
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certificată conform cu originalul; 

6) CV-urile reprezentantului legal și al persoanei desemnate ca responsabilă; 

7) Declarația privind apartenența la identitatea culturală română a reprezentantului legal și a 

persoanei desemnate ca responsabilă – Anexa nr. 2; 

8) Declarația privind protecția datelor cu caracter personal – Anexa nr. 3; 

9) Extrasul de cont al asociației, fundației sau organizației – copie, certificată conform cu 

originalul și traducere în limba română certificată de reprezentantul legal. 

Toate documentele vor fi trimise inițial în format electronic, la adresa burse@mprp.gov.ro, 

conform calendarului stabilit și publicat. În cazul în care, în urma evaluării, dosarul este 

aprobat, vor fi transmise toate documentele în original sau cu mențiunea ”conform cu 

originalul”, în vederea semnării contractului, la următoarea adresă: bulevardul Primăverii nr. 

22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

mailto:burse@mprp.gov.ro


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

30 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferințe și dezbateri organizate de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru 

românii de pretutindeni, împreună cu partenerii săi, în comunitățile istorice 

românești de Ziua Românilor de Pretutindeni 

 

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindei, instituție aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de pretutindeni va derula proiecte în șapte comunități istorice 

românești, în perioada 24 mai- 02 iunie 2019. Evenimentele se vor desfășura cu prilejul Zilei 

Românilor de Pretutindeni, instituită prin art. 10 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni. 

 

Ziua Românilor de Pretutindeni la Comrat – Republica Moldova, 24 mai 2019 

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu și cu sprijinul  

Consulatul General al României la Cahul. 

Evenimentul va începe  la ora 12.00, cu primirea invitaților la Centrul de Informare al României 

găzduit de Universitatea de Stat din Comrat. Aici este organizată o dezbatere unde se vor 

suține prelegeri despre conservarea și promovarea valorilor culturale și păstrarea identității 

românești în regiunea găgăuză. La ora 13.00 se va desfășura un tur la Liceul Teoretic ”Mihai 

Eminescu, singurul liceu cu predare în limba română din regiune. Elevii și profesorii liceului au  

pregatit un program artistic ce  cuprinde momente de recital de poezii, dans si interpretare 

corală pe muzică românească. 

Ziua Românilor de Pretutindeni în Voievodina– Sân Mihai, Serbia, 25 mai 2019.   

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia (C.R.S.) și cu 

sprijinul  Consulatul General al României la Vârșeț. 

Evenimentul va începe la ora 17:00  printr-o conferință ce se va desfășura la Primăria din Sân 

Mihai. Aici va avea loc o masă rotundă și se vor susține prelegeri pe teme care abordează 

viața românilor din Serbia în diferite perioade istorice, plecând de la general la particular 
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regional ( districtul Banatul de Sud, unde trăiește cea mai mare concentrare a românilor din 

Serbia), până la local -Sân Mihai  (monografia satului cu evenimente importante istorice, 

personalități care au marcat istoria satului și altele file din istoria localității, acompaniate de 

fotografii vechi). Începând cu ora 20:00 va debuta etapa cultural-artistică al evenimentului, la 

Căminul cultural din Sân Mihai, și va consta în susținerea unui program variat al trupei 

folclorice din localitatea mai sus menționată. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai 

mediului asociativ, ai adminstrației locale, profesori, preoți, oameni preocupați de cultură și 

învățământ. 

Ziua Românilor de Pretutindeni la Ismail – Ucraina, 26 mai 2019 

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația Național-Culturală a Românilor din 

regiunea Odesa „Basarabia” și cu sprijinul  Consulatul General al României la Odesa 

Evenimentul va debuta cu o depunere de flori la placa memorială a mareșalului Alexandru 

Averescu din satul Babele (Ozerne), raionul Ismail, Ucraina. La Centrul de Informare al 

României din Ismail va avea loc o conferință pe tema „Mari personalități române originare din 

Basarabia istorică”. Unul dintre obiectivele proiectului este conștientizarea importanței 

conservării și promovării sentimentului identitar, la nivelul comunității românești din Ismail 

(Sudul Basarabiei), prin aniversarea Zilei românilor de pretutindeni. Momentul artistic al zilei va 

fi marcat de  

de ansamblurile „Dor Basarabean” din regiunea Odesa și „Opincuța” din satul Cartal raionul 

Reni. 

Ziua Românilor de Pretutindeni în Cernăuți”– Ucraina, 26 mai 2019.   

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Centrul Bucovinean Independent de Cercetări 

Actuale și Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.  Acțiunea este sprijinita 

de Uniunea societăților românești pentru integrare europeană din Regiunea Cernăuți, de 

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina", și de Consulatul General al 

României în Cernăuţi. 

Evenimentul va începe la ora 14:00  printr-o conferință ce se va desfășura în sala de protocol 
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a restaurantului Palazzo din Cernăuți. Aici se vor susține prelegeri pe teme care abordează 

viața românilor din Regiunea Cernăuți, dar și a românilor din Transcarpatia, întrucât acțiunea 

este gândită în colaborare cu domnul Ion Botoș, președintele Uniunii Regionale a Românilor 

din Transcarpatia „Dacia”, care conduce delegația etnicilor români din Apșa de Jos. Programul 

artistic al evenimentului va consta în susținerea unui recital de poezie românească, a unui 

program de dans susținut de „Mugurelul”- colectivul de dansuri populare al Casei de Cultură 

din Pătrăuții de Jos, a unui moment artistic susținut de colectivul de copii de la Casa de 

Cultură din satul Mahala, și a unui moment muzical deosebit, interpretat de Corala „Anastasia” 

a Bisericii din Ciudei. La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai mediului asociativ, ai 

adminstrației locale, profesori, preoți, oameni preocupați de cultură și învățământ. 

„Ziua Românilor de Pretutindeni la Corcea”– Albania, 26 mai 2019.   

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Societatea Culturală ”Aromânii din Albania” și cu 

sprijinul Consulatului Onorific al României în Albania. 

Evenimentul va începe la ora 09:00, la Biserica Aromână„Sf. Sotir”(sau “Schimbarea la Față”) 

din Corcea, cu participarea tuturor invitaților la Sfânta Liturghie. Va urma o conferință în sala 

Bisericii Aromâne, iar prelegerile vor aborda aspecte ale comunității aromânilor din Albania, 

despre istoria aromânilor din regiune, despre dialectul aromân și păstrarea lui, dar și despre 

obiceiurile la aromâni.  Cuvântul de deschidere va fi ținut de președintele Societății Aromânilor 

din Albania, Dl. Enkeleid Çollaku. Conferința va fi urmată de un cocktail oferit participanților la 

eveniment, în sala principală a bisericii „Sf. Sotir”- Corcea. Vor fi prezenți reprezentanți ai 

Consulatului Onorific al României în Albania,  membri ai societății Aromânilor din Albania, 

simpatizanți ai comunității românilor din Albania 

Ziua Românilor de Pretutindeni la Vidin - Bulgaria,  1 iunie 2019.   

Proiectul se va implementa în parteneriat cu „AVE” – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, și 

cu susținerea Ambasadei României în Republica Bulgaria. 

Evenimentul va debuta la ora 10.00, la restaurantul Ponti din Vidin. Aici se va desfășura 

conferința cu titlul „Promovarea și păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu 
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predare în limba română”. De asemenea, sunt prevăzute dezbateri pe tema „Aromânii din 

Bulgaria ca parte din marele neam al filonului românesc”, dar și prezentarea cărții doamnei 

Olga Nicova, „Dinainte de naștere până după moarte. Tradiții și obiceiuri la românii din Timoc”. 

Ziua Românilor de Pretutindeni se va încheia cu un recital de poezii, cântece și dansuri 

populare susținute de copiii de la clasele pilot de limbă cultură și spiritualitate românească. 

 Ziua Românilor de Pretutindeni pe Valea Timocului: la Negotin , pe 26 mai 2019, și la 

Bor , pe 2 iunie 2019 

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația pentru cultură a românilor/vlahilor din 

Serbia „Ariadnae Filum”, și cu susținerea Consulatului General al României la Zajecar 

Evenimentul din data de 26 mai 2019 va avea loc la Protopopiatul Ortodox Român al Daciei 

Ripensis din Negotin, unde se va sărbători și Hramul Sf. Mucenic Ion Valahul.  După slujba 

religioasă, va avea loc un program cultural – artistic susținut de artiști populari români/vlahi din 

Timoc.  

Evenimentul din data de 2 iunie 2019 va consta într-o dezbatere ce va avea loc la Sala de 

conferințe a Bibliotecii Naționale din Bor, la care vor participa lideri ai asociațiilor 

românilor/vlahilor din Valea Timocului, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române în Timoc, 

invitați din țară, profesori, părinți și elevi din comunitatea de români care trăiesc în Valea 

Timocului. Temele de discuție vor avea în vedere protejarea și revigorarea diversității culturale 

prin promovarea limbii materne și utilizarea ei ca mijloc de comunicare definitoriu pentru 

conservarea și perpetuarea identității și a obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. În foaierul 

Bibliotecii Naționale din Bor va fi o expoziție de costume populare din mai multe zone ale 

Timocului, precum și hărți și fotografii despre comunitatea românilor/vlahilor dinTimoc, iar 

evenimentul se va încheia cu un program cultural susținut de artiști populari români/vlahi, cu 

scopul de a evidenția identitatea comună a culturii populare de pe cele două maluri ale 

Dunării. 

Acțiunea își propune să contribuie la păstrarea și promovarea identității culturale, etnice și 

lingvistice a românilor din comunitățile istorice în care se vor implementa proiectele. 
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Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni se încadrează în Programul 

de Cultură, Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activități al Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

22 mai 2019 

Departamentul de Comunicare 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Telefon   004 021 310 26 98 

Fax         004 021 310 15 36 

Email: comunicare.ieh@gmail.com, comunicare@ieh.ro si office@ieh.ro 

www.ieh.ro 
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SENATOR RADU MIHAIL: „ROMÂNII NU SE ÎNTORC ACASĂ PENTRU CĂ NU AU 

SALARII BUNE, ȘCOLI CORESPUNZĂTOARE ȘI SPITALE UNDE SĂ SE TRATEZE” 

http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4923-senator-radu-mihail-romanii-nu-se-intorc-

acasa-pentru-ca-nu-au-salarii-bune-scoli-corespunzatoare-si-spitale-unde-sa-se-

trateze?fbclid=IwAR3mDgS5nVhw1J5rI53J4x_40xW5Hy9WBtXDhdOqruhYv367h6mGWQHIW3s 

 

Senatorul USR, Radu Mihail s-a întâlnit sâmbătă, 18 mai 2019, cu românii din Bologna, ocazie 

în care le-a vorbit despre problemele majore ale României, proiectele legislative și despre 

activitatea parlamentară. 

“Interesul meu ca senator de diaspora este ca românii să fie legați de România. Toata lumea 

îmi spune, fă ceva să se întoarcă românii în țară, dar nu le poți zice simplu: Oameni buni, 

veniți acasă! Trebuie să lucrezi asupra unor lucruri fundamendale, și aici vorbim de locuri de 

muncă bine plătite, un sistem de sănătate care să funcționeze bine. Și dacă pe astea le faci, 

oamenii s-ar întoarce natural, nu vin că nu au salarii bune, școli corespunzătoare și spitale 

unde să se trateze”. 

Un medic ortoped român care lucrează la un Spital din Franța, prezent în sală, a precizat că 

cele mai multe rateuri medicale întâlnite la spitalul unde muncește, dar și la Institutul de 

http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4923-senator-radu-mihail-romanii-nu-se-intorc-acasa-pentru-ca-nu-au-salarii-bune-scoli-corespunzatoare-si-spitale-unde-sa-se-trateze?fbclid=IwAR3mDgS5nVhw1J5rI53J4x_40xW5Hy9WBtXDhdOqruhYv367h6mGWQHIW3s
http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4923-senator-radu-mihail-romanii-nu-se-intorc-acasa-pentru-ca-nu-au-salarii-bune-scoli-corespunzatoare-si-spitale-unde-sa-se-trateze?fbclid=IwAR3mDgS5nVhw1J5rI53J4x_40xW5Hy9WBtXDhdOqruhYv367h6mGWQHIW3s
http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4923-senator-radu-mihail-romanii-nu-se-intorc-acasa-pentru-ca-nu-au-salarii-bune-scoli-corespunzatoare-si-spitale-unde-sa-se-trateze?fbclid=IwAR3mDgS5nVhw1J5rI53J4x_40xW5Hy9WBtXDhdOqruhYv367h6mGWQHIW3s
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Ortopedie Rizzoli din Bologna, unde urmează un stagiu de practică, vin din Maroc sau din 

România. 

Senatorul i-a asigurat pe conaționali că, echipa USR din Parlament lucrează asupra proiectelor 

pe sănătate, educație și economie. 

Radu Mihail a mai anunțat că a depus mai multe inițiative legislative pentru românii din 

diaspora printre care: aducerea la echilibru a numărului de deputați și senatori de diaspora, 

oferirea posibilității unui român care locuiește în afara granițelor de a alege deputați sau 

senatori pentru orașul de domiciliu, din România, persoanele care au renunțat la buletinul 

românesc să poata candida acasă, dar și la găsirea unor soluții în situații speciale, care i-au 

fost semnalate în vizitele înteprinse în orașele unde trăiesc cele mai mari comunități românești 

(certificate de naștere, probleme minori etc). 

Radu Mihail a fost ales senator în circumscripția electorală nr.43 - Circumscripția electorală 

pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării. Este la primul mandat de senator, are 50 de 

ani, orginar din Constanța, dar a trăit mai mulți ani în Franța. Fondator al StilD Conseil, 

companie care oferă consultanță întreprinzătorilor din Franța, Italia și România, a intrat în 

politică în urmă cu patru ani, la scurt timp de la întoarcerea în țară. 

În aproximativ trei ani de mandat a inițiat 64 de propuneri legislative, din care una a fost 

promulgată lege. 
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