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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. „Zilele Creangă” au început la Chişinău şi vor continua la Iaşi, Târgu-Neamţ şi Pipirig 

2. Elevii români din Ucraina sunt invitaţi să participe la concursul internaţional de interpretare: 

Pian «Micul Virtuoz» 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Întâlnirea ministrului Natalia-Elena Intotero cu românii din Auckland şi Wellington 

4. Europa ne atrage, în continuare, muncitorii 

5. Măsuri excepţionale pentru deţinătorii de maşini cu numere româneşti din Roma 

6. Mărţişorul meu. Ateliere de (re)creaţie pentru copii la Lisabona 

7. Sculptorul Constantin Brâncuşi omagiat în cadrul Şcolii Parohiale româneşti din Rovigo 

8. Sărbătoarea Mărţişorului la Cracovia 

 

III. ACTUALITATE 

9. MRP a organizat în cadrul RO2019EU primul eveniment dedicat diasporei şi informării pe 

tema traficului de persoane 

10. Rubrica ”Alegeri europarlamentare 2019” a fost activată pe pagina de internet a MAE 

11. Recomandare IEH: “Să ascultăm poveşti, copii! Să învăţăm limba noastră română!” 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 
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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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„ZILELE CREANGĂ” AU ÎNCEPUT LA CHIŞINĂU ŞI VOR CONTINUA LA IAŞI, TÂRGU-

NEAMŢ ŞI PIPIRIG 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29866-2019-02-28-07-39-01.html 

 

 „Zilele Creangă" au început miercuri, 27 februarie, la Chişinău şi se vor desfăşura până 

la 4 martie la Iaşi, Târgu-Neamţ şi Pipirig, informează MOLDPRES, preluat de Romanian 

Global News. 

 Manifestările au început cu depuneri de flori la bustul lui Ion Creangă de pe Aleea 

Clasicilor Literaturii Române şi au continuat la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă", 

unde se desfăşoară conferinţa „15 ani de promovare a scriitorilor basarabeni prin emisiunea 

„Convorbiri literare" a Studioului Radio Iaşi". 

 La Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău a avut loc, de asemenea, Gala 

Laureaţilor Festivalului şcolar "Ion Creangă cu neamuri". 

Joi, 28 februarie, la Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu" al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, se vor ţine lucrările simpozionului „Ion Creangă – bucuria memoriei", unde vor 

prezenta comunicări cercetători şi scriitori din Republica Moldova şi România. 

 La Iaşi vor avea loc mai multe evenimente la Muzeul „Bojdeuca lui Ion Creangă", Parcul 

Copou, Casa de Cultură „Mihai Ursachi". 

 Ion Creangă s-a născut la 1 martie 1837, în Humuleşti, România. Clasicul literaturii 

române este cunoscut mai ales datorită operei sale autobiografice „Amintiri din copilărie". 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29866-2019-02-28-07-39-01.html
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ELEVII ROMÂNI DIN UCRAINA SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL DE INTERPRETARE: PIAN «MICUL VIRTUOZ» 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29847-2019-02-26-10-46-11.html 

 

Festivalul Concurs internaţional de interpretare: pian « Micul virtuoz » se va desfăşura în ziua 

de sâmbãtã 18 mai 2019, ora 9 în Bucureşti, în Sala de festivităţi a Colegiului Naţional de Arte 

« Dinu Lipatti », din Str.Principatele Unite nr.63, Sector 4, Bucureşti, transmite BucPress, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Festivalul Concurs internaţional de pian « Micul virtuoz » de la Bucureşti se adresează 

preşcolarilor şi elevilor care învaţã pianul, în timpul liber, ca activitate extraşcolarã . 

 

Festivalul Concurs se organizează pe categorii de vârstă şi în concordanţă cu anii de studiu ai 

pianului : 1an, 2ani, 3ani,etc. 

 

Participanţii vor prezenta 1-2 piese la alegere din repertoriul clasic universal, durata acestora 

să nu depăşească 5 minute. 

 

În fişa de înscriere concurenţii sunt rugaţi să precizeze exact vârsta şi anul de studiu (exemplu 

: 10 ani, anul II de studiu). 

 

Concurenţii din strãinãtate pot participa cu maximum 3 reprezentanţi şi un însoţitor. 

 

Pentru invitatii din strainatate se asigura cazare si masa in zilele de 17 - 19.05.2019. 

 

Transportul dus-întors va fi suportat de cãtre participanţii la Festival. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29847-2019-02-26-10-46-11.html
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În ziua concursului, între orele 8.00-9.00 se va putea face şi acomodarea cu instrumentul. 

 

Va organizat şi Simpozionul internaţional – secţiunea postere, cu tema « Muzica şi dansul între 

clasic şi modern ». Lucrãrile vor fi expuse pe parcursul desfãşurãrii Festivalului-concurs. 

Doritorii sunt rugaţi sã le expedieze pânã la data de 01 aprilie 2019. 

 

Juriul va fi alcătuit din specialişti în domeniu – profesori universitari si profesori de specialitate. 

 

Se va întocmi un clasament pe categorii de vârstă şi ani de studiu ai pianului. 

 

Participantii merituoşi vor fi premiaţi. Toţi concurenţii vor primi diplome de participare. 

 

Fiecare profesor va prezenta 2 tabele nominale cu participanţii aprobate şi semnate de 

directorul instituţiei . 

 

Pentru informatii puteti contacta telefonic profesorul organizator CLAUDIA IVAN la numarul de 

telefon 004-0744903681, sau prin e-mail : ivanclaudia2002@yahoo.com. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO CU ROMÂNII DIN AUCKLAND 

ŞI WELLINGTON 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-romanii-din-auckland-si-wellington/ 

 

Cea mai îndepărtată comunitate românească de pe meridianele lumii, cea din Noua Zeelandă, 

a primit vizita ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, în cadrul unei 

serii de întrevederi desfăşurate la Auckland şi Wellington. 

 

Caracterizată drept o comunitate nu foarte numeroasă, dar cu un potenţial uriaş, aceasta a 

reuşit să dovedească prin proiectele şi acţiunile susţinute dragostea faţă de valorile identitare, 

culturale şi lingvistice ale poporului român. La sediul asociaţiei “Doina” din Auckland, ministrul 

Natalia-Elena Intotero a discutat cu românii prezenţi la întâlnire despre proiecte şi iniţiative 

pentru menţinerea şi conservarea identităţii culturale, educaţionale în vederea conturării limbii 

române şi a comunităţilor din afara graniţelor ţării. 

 

Participanţilor le-au fost prezentate proiectele demarate de MRP, principalele linii de finanţare 

precum şi detalii despre acordarea finanţărilor, programele Start-Up Nation şi Diaspora Start-

Up. Totodată s-a pus accentul şi pe modalităţile de aplicabilitate practică a limbii române în 

societatea locală din Noua Zeelandă şi Australia. 

 

Ministrul s-a alăturat românilor din Auckland şi la slujba de duminică de la biserica ortodoxă 

„Sfântul Ignatie Teoforul”, oficiată de părintele Mircea Mihai. 

 

După încheierea serviciului divin, Natalia-Elena Intotero a discutat cu românii prezenţi, tratând 

teme diverse, pornind de la dorinţa comunităţii de a se dezvolta şi până la punerea în aplicare 

a unui număr de proiecte, iniţiative necesare menţinerii identităţii culturale, lingvistice dar şi a 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-romanii-din-auckland-si-wellington/
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posibilităţii de obţinere a unor surse de finanţare nerambursabile pentru românii care doresc 

să-şi lanseze un proiect şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi pot aplica prin 

completarea unei cereri de finanţare. 

 

Vizita în Noua Zeelandă a inclus şi întâlniri cu românii din Wellington, precum şi cu 

reprezentanţi ai autorităţilor locale. Întrevederea cu reprezentanţii comunităţii a avut loc la 

Biserica Sfânta Maria din Wellington, cu participarea părintelui Nicolae Floroiu. Ministrul i-a 

felicitat pe români pentru iniţiativele prin care menţin legătura cu România şi i-a asigurat de 

sprijinul MRP. De asemenea, Natalia-Elena Intotero a pledat pentru apropiere şi solidaritate în 

interiorul comunităţii româneşti, element favorizat de existenţa lăcaşului de cult românesc. 

 

În discuţiile cu autorităţile locale, reprezentate de Jenny Salesa, ministrul pentru construcţii, 

dezvoltare şi comunităţi etnice dar şi ministru asociat al educaţiei, sănătăţii, locuinţelor şi 

dezvoltării urbane, Natalia-Elena Intotero a salutat sprijinul acordat românilor şi măsurile 

destinate integrării acestora în societatea multietnică şi multiculturală din Noua Zeelandă. A 

fost evocat faptul că în acest an se împlinesc 50 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice 

dintre România şi Noua Zeelandă. Cu acest prilej, oficialul neo-zeelandez şi-a manifestat 

interesul de a participa la evenimentele pe care comunitatea românească le va organiza 

pentru a marca această aniversare. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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EUROPA NE ATRAGE, ÎN CONTINUARE, MUNCITORII 

https://www.timpromanesc.ro/europa-ne-atrage-in-continuare-muncitorii/ 

 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti dispune, prin intermediul 

Reţelei EURES, de 795 de locuri de muncă, după cum urmează: Marea Britanie – 175 de 

posturi (lucrător ȋn agricultură, ȋngrijitor persoane la domiciliu, farmacist, infirmier), Olanda – 

167 de posturi (muncitor necalificat ȋn grădinărit şi horticultură, lucrător ȋn sere cu flori/cu 

roşii/cu ardei gras, culegător căpşune/sparanghel), Spania – 156 de posturi (agricultor, 

tehnician turbine eoliene, tâmplar),  Germania – 90 de posturi (lucrător ȋn construcţii din beton 

şi oţel, montator acoperişuri, sudor MIG/MAG, şofer camion, măcelar, personal servire, 

specialist restaurant, personal gastronomia de sistem, bucătar, personal ȋntâmpinare oaspeţi, 

recepţioner, cameristă/roomboy, zidar, manipulant marfă, operator maşini CNC, lucrător 

construcţii de drumuri, stivuitorist, montator schele, faianţar, mecanic ȋn construcţii – lucrări de 

demolare, tâmplar, operator maşini şi utilaje pentru construcţii, mecanic instalaţii sanitare, de 

ȋncălzire şi climatizare, fierar – betonist, şofer de autobuz, croitor decoraţiuni, tehnician 

electronică – sisteme de construcţii si infrastructură, tehnician sondaje topografice, tehnician 

aparate şi sisteme electronice),  Irlanda – 55 de posturi (ciontolitor – tranşator carne). 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/europa-ne-atrage-in-continuare-muncitorii/
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Danemarca – 50 de posturi (lucrător ȋn agricultură), Finlanda – 34 de posturi (lucrător forestier, 

muncitor constructor, pavator, vopsitor industrial), Suedia – 24 de posturi (mecanic maşini şi 

utilaje grele, operator CNC – strungar/frezor, vopsitor auto, mecanic auto), Norvegia – 19 

posturi (sudor TIG, instalator industrial, vopsitor auto/tehnician de reparaţii, dezvoltator web, 

ghid caiac, antrenor caiac), Ungaria – 13 posturi (mecanic agricol, manipulant mărfuri, mecanic 

auto, grădinar, electrician construcţii, măcelar – vânzător),  Slovacia – 12 posturi (sticlar). 

 

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, 

precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MĂSURI EXCEPŢIONALE PENTRU DEŢINĂTORII DE MAŞINI CU NUMERE ROMÂNEŞTI 

DIN ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29867-2019-02-28-07-42-58.html 

 

Vă informăm că, pentru a gestiona procesul de înmatriculare a autovehiculelor înmatriculate în 

străinătate, Autoritatea Rutieră din Roma(Motorizzazione Civile Roma) a dispus autorizarea, în 

mod excepţional, a înmatriculării vehiculelor care provin dintr-o ţară UE şi care nu trebuie să 

fie supuse unor inspecţii tehnice/revizii, prin eliberarea talonului şi a unor numere de 

înmatriculare provizorii, pentru cererile înregistrate până la data de 24 februarie 2019, se arată 

într-un comunicat de presă al Ambasadei României la Roma, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: 

http://www.motorizzazioneroma.it/slider/mostraimg.php?id=882 

 

De asemenea, Ambasada recomandă tuturor cetăţenilor români interesaţi să viziteze site-urile 

birourilor locale ale Autorităţii Rutiere din zona de rezidenţă, pentru informaţii actualizate cu 

privire la măsurile luate de autorităţile italiene în vederea facilitării procesului de înmatriculare 

a autovehiculelor străine. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29867-2019-02-28-07-42-58.html
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MĂRŢIŞORUL MEU. ATELIERE DE (RE)CREAŢIE PENTRU COPII LA LISABONA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29865-mriorul-meu-ateliere-de-recreaie-pentru-copii-

la-lisabona.html 

 

 Ambasada României în Republica Portugheză şi Institutul Cultural Român de la 

Lisabona organizează în data de 2 martie 2019, între orele 10.30 – 13.00, la sediul ICR 

Lisabona (Rua de Barão, nr. 10) ateliere de (re)creaţie pentru copii cu ocazia sărbătoririi 

Mărţişorului, se arată într-un comunicat de presă sosit la redacţie, preluat de Romanian Global 

News. 

 Înscris din 2017 în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii 

UNESCO, Mărţişorul marchează venirea primăverii şi reprezintă tradiţia de a oferi celor dragi 

un obiect-talisman simbolic, prins de un şnur împletit din două fire, unul alb şi unul roşu, în 

semn de apreciere, protecţie şi belşug. 

 Atelierele vor fi organizate împreună cu profesorii care asigură predarea în Portugalia a 

Cursului de limbă, cultură şi civilizaţie românească, program destinat menţinerii şi dezvoltării 

identităţii culturale şi lingvistice în rândul comunităţilor româneşti din străinătate.Sub 

îndrumarea acestora, copiilor li se va explica povestea Mărţişorului şi îşi vor antrena imaginaţia 

şi creativitatea confecţionând mărţişoare reciclabile, din hârtie, pastă rece sau materiale textile. 

 Atelierul se adresează tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 – 12 ani. Participarea 

se face pe bază de înscriere la adresa: portugalia.lccr@gmail.com. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29865-mriorul-meu-ateliere-de-recreaie-pentru-copii-la-lisabona.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29865-mriorul-meu-ateliere-de-recreaie-pentru-copii-la-lisabona.html
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SCULPTORUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI OMAGIAT ÎN CADRUL ŞCOLII PAROHIALE 

ROMÂNEŞTI DIN ROVIGO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29858-2019-02-27-10-36-10.html 

 

Marele sculptor Constantin Brâncuşi, de la a cărui naştere s-au împlinit de curând 143 de ani, 

unul dintre reprezentanţii cei mai de seamă ai culturii şi artei universale dăruiţi lumii de neamul 

românesc, a fost evocat şi în cadrul Şcolii Parohiale româneşti din Rovigo, transmite 

Romanian Global News. 

 

Copiii prezenţi la ora de catehism au urmărit cu interes prezentarea vieţii şi operei acestui 

mare artist român, născut în satul Hobiţa, judeţul Gorj şi au aflat despre viaţa lui religioasă şi 

legătura cu Biserica şi neamul românesc, pe care nu le-a abandonat niciodată şi care i-au fost 

sursă de inspiraţie şi ajutor. 

 

Brâncuşi a creat unitatea dintre sensibil şi spiritual. În opera sa el a oglindit felul de a gândi 

lumea al ţăranului român. Prin obârşia sa ţărănească şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei 

sale în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti. Brâncuşi a relevat lumii 

occidentale dimensiunea sacră a realităţii. 

 

Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Brâncuşi este considerat unul din cei mai mari 

sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se remarcă prin eleganţa formei şi utilizarea 

sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul 

avangardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea cât şi importanţa 

acordată luminii şi spaţiului sunt trăsăturile caracteristice ale creaţiei lui Brâncuşi. Opera sa a 

influenţat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură şi desen. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29858-2019-02-27-10-36-10.html
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Părinţi şi copii ne-am bucurat cu toţii să-l cunoaştem pe marele sculptor Constantin Brâncuşi, 

încredinţându-ne încă o dată de importanţa credinţei şi a rădăcinilor spirituale ale neamului 

nostru, recunoscute şi apreciate de toţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI LA CRACOVIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29857-srbtoarea-mriorului-la-cracovia-.html 

 

 Institutul Cultural Român de la Varşovia organizează vineri, 1 martie, la Cracovia, o 

seară românească dedicată Sărbătorii Mărţişorului, transmite Romanian Global News. 

 În cadrul evenimentului, găzduit de clubul Kornet Drum Bun, vor avea loc: proiecţia unui 

grupaj de scurtmetraje româneşti cu subtitrare în limba polonă, o prezentare a tradiţiei 

Mărţişorului, precum şi un program de muzică românească, în interpretarea unor tineri artişti 

de la Satu Mare, prezenţi la Cracovia special pentru acest eveniment. 

 Seara dedicată Mărţişorului va fi completată de o petrecere cu muzică românească şi 

produse tradiţionale româneşti, iar echipa ICR Varşovia va dărui tuturor participanţilor 

mărţişoare confecţionate în România. 

 Selecţia de scurt-metraje cuprinde filmele: Sechestraţi fără voie, reg. Tudor Botezatu, 

Când afară ninge, reg. Conrad Mericoffer, Offstage, reg. Andrei Huţuleac, Cutia albă, reg. 

Mihai Păcurar, Cel mai bun client, reg. Serghei Chivirigă, Misterul unui caz simplu, reg. Vera 

Surăţel. 

 Clubul Kornet Drum Bun din Cracovia este un loc tradiţional de întâlnire al românilor din 

Cracovia şi al polonezilor pasionaţi de România. Aici au loc numeroase evenimente dedicate 

României şi culturii române: expoziţii, proiecţii de filme, concerte, ateliere pentru copii, precum 

şi întâlniri ale Asociaţiei de Prietenie Polono-Române din Cracovia. Tot aici este locul de 

întâlnire al polonezilor posesori de autoturisme Dacia 1100, 1300 şi 1310, cu care parcurg în 

fiecare vară un traseu din Polonia şi până pe litoralul românesc, într-o caravană care 

reproduce simbolic vacanţele polonezilor în România anilor '70-'80 ai secolului trecut. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29857-srbtoarea-mriorului-la-cracovia-.html


 

                   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, 

 

15 

MRP A ORGANIZAT ÎN CADRUL RO2019EU PRIMUL EVENIMENT DEDICAT DIASPOREI 

ŞI INFORMĂRII PE TEMA TRAFICULUI DE PERSOANE 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-organizat-in-cadrul-ro2019eu-primul-eveniment-dedicat-diasporei-si-informarii-

pe-tema-traficului-de-persoane/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat, în perioada 22-24 februarie 2019, la 

Craiova, “Reuniunea la nivel de experţi privind măsuri de reîntoarcere acasă a diasporei şi de 

informare pe tema traficului de persoane”, acesta fiind primul eveniment derulat de minister în 

contextul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

 

La reuniune au participat invitaţi din  state ale Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi ai 

Ministerului Afacerilor Externe, ai Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), 

Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCOA), ai Organizaţiei Internaţionale 

pentru Migraţie, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, instituţii cu care MRP se coordonează 

în permanenţă pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni. 

 

Lucrările au fost deschise sâmbătă, 23 februarie 2019, la Universitatea din Craiova 

(Infrastructura de cercetare în ştiinţe aplicate – INCESA), de subsecretarul de stat Victor 

Ionescu, cu participarea secretarului de stat MRP Victor Alexeev, a reprezentanţilor instituţiilor 

partenere, ai autorităţilor locale, ai Parlamentului României şi ai cultelor. Victor Ionescu s-a 

referit la priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi temele propuse de 

MRP pe agenda europeană. În acest context, demnitarul a menţionat caracterul de pionierat al 

dezbaterilor la nivel european pe teme privind diaspora din UE. 

 

În următoarele sesiuni ale evenimentului, derulate la INCESA şi la sediul Consiliului Judeţean, 

în 23 şi 24 februarie, experţi din ţări precum Grecia, Franţa, Marea Britanie, Lituania, Ungaria, 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-organizat-in-cadrul-ro2019eu-primul-eveniment-dedicat-diasporei-si-informarii-pe-tema-traficului-de-persoane/
http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-organizat-in-cadrul-ro2019eu-primul-eveniment-dedicat-diasporei-si-informarii-pe-tema-traficului-de-persoane/
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Malta, Italia, Cipru au prezentat exemple de bune practici privind modalităţile de integrare, 

reîntoarcere şi reinserţie socio-profesională a cetăţenilor în ţările de origine. De asemenea, au 

fost prezentate şi dezbătute opinii şi propuneri privind necesitatea coordonării la nivel 

european a politicilor privind diaspora. 

 

 “Reuniunea a prilejuit un schimb de bune practici la nivel european în domeniul informării 

eficiente a cetăţenilor în momentul în care aceştia hotărăsc să călătorească sau să se 

stabilească într-una dintre ţările din spaţiul comunitar. În acelaşi timp, dată fiind preocuparea 

pentru diaspora, existentă la nivelul tuturor statelor membre, participanţii la reuniune au 

apreciat că manifestarea la nivel european, integrat, a acestei preocupări ar spori gradul de 

coeziune a politicilor privind diaspora”, a spus subsecretarul de stat Victor Ionescu. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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RUBRICA ”ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019” A FOST ACTIVATĂ PE PAGINA DE 

INTERNET A MAE 

https://www.timpromanesc.ro/rubrica-alegeri-europarlamentare-2019-a-fost-activata-pe-pagina-de-internet-a-mae/ 

 

În contextul începerii perioadei electorale aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru 

Parlamentul European din 26 mai 2019, Ministerul Afacerilor Externe a activat astăzi, 26 

februarie 2019, rubrica ”Alegeri europarlamentare 2019” (http://www.mae.ro/node/48090). 

 

La această secţiune, cetăţenii români care intenţionează să voteze la secţiile de votare care 

vor fi organizate în afara ţării pot regăsi informaţii de interes privind procedura de votare în 

străinătate, atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe, actele normative în vigoare aplicabile la 

alegerile din 26 mai 2019. Lista secţiilor de votare din străinătate va fi publicată cu cel târziu 30 

de zile înaintea datei alegerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 şi Hotărârii de 

Guvern nr. 81/2019. Această secţiune dedicată alegerilor europarlamentare va fi actualizată 

constant pentru a veni astfel în sprijinul cetăţenilor români. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care se află sau călătoresc în 

străinătate să se informeze din timp asupra procesului de votare şi să îşi verifice din timp 

documentele de identitate româneşti, pentru a îşi putea exercita astfel dreptul de vot în cele 

mai bune condiţii. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/rubrica-alegeri-europarlamentare-2019-a-fost-activata-pe-pagina-de-internet-a-mae/
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RECOMANDARE IEH: “SĂ ASCULTĂM POVEŞTI, COPII! SĂ ÎNVĂŢĂM LIMBA NOASTRĂ 

ROMÂNĂ!” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29872-2019-02-28-08-06-40.html 

 

Poveştile reprezintă, probabil, cea mai frumoasă parte a copilăriei. Amintirile despre cum ne 

spunea mama povestea înainte de culcare, sau cum ne citea bunica o poveste la gura sobei, 

cu siguranţă se transformă peste ani în cele mai preţioase şi învăluite de tandreţe gânduri, 

scrie IEH pe site-ul său, preluat de Romanian Global News. 

 

Mai mult decât atât, pe lângă latura emoţională, legătura cu limba maternă se păstrează mai 

puternic prin intermediul poveştii ascultate. 

 

Pentru toţi copiii români, răspândiţi în toata lumea, Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi" pentru 

românii de pretutindeni a realizat o selecţie a unor site-uri unde se pot asculta poveşti. 

 

http://www.povesti-pentru-copii.com/povesti-audio/povesti-romanesti.html 

http://www.mybuni.com/ 

https://www.gokid.ro/c/activitati-copii/povesti-audio/ 

http://www.cutiutafermecata.ro/povesti-audio 

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2012/10/19/povesti-clasice-format-audio-in-limba-romana/ 

http://www.romania-actualitati.ro/Podcast/povesti_cu_care_cresti/17 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29872-2019-02-28-08-06-40.html


 

                   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, 

 

19 

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

 

În data de 26 februarie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senatul României, a fost dezbătută L57/2019 - Propunere legislativă privind 

modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte aviz favorabil. 

 


