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înaintat cererea de integrare a acestui simbol in patrimoniul UNESCO 
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„OBICEIURI, TRADIŢII ŞI SUPERSTIŢII DE MĂRŢIŞOR” LA CONSULATUL GENERAL AL 

ROMÂNIEI DE LA CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-de-martisor-la-consulatul-general-al-romaniei-de-la-

cernauti/ 

 

Serviciul de Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava organizează expoziţia 

”Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de mărţişor”, cre va fi inaugurată pe 1 martie la Consulatul 

General al României în Ucraina de la Cernăuţi. 

 

Expoziţia va deschisă pentru vizitatori până pe 31 martie şi va cuprinde mărţişoare şi felicitări 

confecţionate manual de copii în cadrul proiectului „Atelier de creaţie: Micii Meşteşugari”, cel 

mai important proiect educativ desfăşurat în Muzeul Satului Bucovinean. 

 

Evenimentul este organizat în baza parteneriatului de promovare a proiectelor culturale 

dedicate obiceiurilor şi tradiţiilor de primăvară pe care Muzeul Bucovinei l-a încheiat cu 

Consulatul General al României de la Cernăuţi. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-de-martisor-la-consulatul-general-al-romaniei-de-la-cernauti/
http://www.timpromanesc.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-de-martisor-la-consulatul-general-al-romaniei-de-la-cernauti/
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În cadrul acestei manifestări culturale, dedicată înnoirii timpului şi renaşterii naturii odată cu 

sosirea primăverii, va fi susţinută şi o conferinţă legată de semnificaţiile acestui simbol şi rolul 

pe care îl reprezintă tradiţiile şi obiceiurile de primăvară în promovarea şi îmbogăţirea valorilor 

culturale româneşti. 

 

Conform reprezentanţilor Muzeului Bucovinei, mărţişorul, ca simbol care de-a lungul secolelor 

a reuşit să transmită un mesaj puternic de speranţă, frumuseţe, iubire şi renaştere, a întrunit 

toate condiţiile pentru a fi înscris pe lista reprezentativă a patrimoniului imaterial UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EXPOZIŢIE DEDICATĂ MĂRŢIŞORULUI LA VIENA 

http://www.timpromanesc.ro/expozitie-dedicata-martisorului-la-viena/ 

 

Institutul Cultural Român de la Viena vă invită la sărbătoarea Mărţişorului printr-o expoziţie 

dedicată acestui simbol.În cadrul expoziţiei de mărţişoare vor fi prezentate lucrările unor 

artizani care promovează acest obicei românesc în Austria. Vor putea fi admirate mărţişoare 

croşetate, diferite mărţişoare textile, mărţişoare realizate din pastă modelatoare, precum şi 

mărţişoare realizate prin tehnica scrisului pe boabe de orez. 

 

Expoziţia desfăşurată la sediul ICR Viena, Argentinierstraße 39, 1040 Wien, va putea fi vizitată 

miercuri, 28 februarie, între orele 10.00 şi 20.00 şi joi, 1 martie, între orele 10.00 şi 17.00. De 

asemenea, intrarea este liberă. 

 

„În numeroase ţări din estul Europei, de Întâi Martie, se dăruieşte o mică amuletă legată cu 

şnurul tipic alb şi roşu: un Mărţişor. Multe secole oamenii au crezut cu sfinţenie în puterile 

magice, de talisman, ale acestui minunat salut al primăverii.“ (Despina Leonhard, Mărţişorul: 

obicei şi legendă, con-thor Verlag, 2016). 

 

Reamintim faptul că  Mărţişorul a fost inclus în patrimoniul cultural al UNESCO în 2017. 

Intrarea este liberă. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/expozitie-dedicata-martisorului-la-viena/
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MĂRTIŞORUL A FOST SARBATORIT ÎN CADRUL MUZEULUI CULTURILOR LUMII DIN 

CAPITALA LOMBARDĂ, PRESTIGIOS LOC DE ÎNTALNIRE SI INTERFERENŢE 

CULTURALE - DE COMUNITĂTILE CELOR PATRU ŢĂRI CARE AU ÎNAINTAT CEREREA 

DE INTEGRARE A ACESTUI SIMBOL IN PATRIMONIUL UNESCO 

 

Duminică, 25  februarie a.c., la Muzeul Culturilor Lumii din Milano (Museo delle Culture del 

Mondo), a debutat manifestarea „Primăvara în alb şi roşu”, eveniment patronat de Primăria din 

Milano, Consulatul General al României din Milano, Consulatul General al Bulgariei şi 

Consulatul General al Republicii Moldova.Aceasta este a doua ediţie a festivalului, în acest an 

alăturându-se şi Macedonia, pentru a sărbători împreună mărţişorul, un simbol al primăverii 

care defineşte tradiţia populară a ţărilor prezente. În luna decembrie 2017, la solicitarea celor 

patru state, Mărţişorul a intrat în patrimoniul UNESCO. 

 

Evenimentul organizat la MUDEC Milano a reprezentat un moment de interes pentru 

autorităţile italiene (consilieri regionali-Marco Tizzoni, consilieri locali-Diana De Marchi), oficiali 

români şi pentru numerosul public prezent, pe toată durata serbării. 

 

Ţara noastră a fost reprezentată de către Alexandru Pugna, secretar de stat la Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, Consulul general, Adrian Georgescu, consulul Iulia Cupşa 

Kiseleff, Violeta Popescu, preşedinta Centrului Cultural Italo-Român din Milano, profesoara de 

limbă, cultură şi civilizaţie română, Dumitrică Delia şi membri ai corpului consular din Milano. 

 

Acţiunea a fost posibilă datorită contribuţiei Centrului Cultural Italo-Român din Milano, 

Centrului Lingvistic Qui Bulgaria, Şcolii Bulgare din Milano, Asociaţiei Vatra-Neamului. 

 

Prezenţa României a fost susţinută şi prin colaborarea Consulatului General al Românieila 

Milano care a lansat invitaţia participării Ansamblului Profesionist  Dor românesc din Bistriţa 

Năsăud – Centrul pentru Cultură, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, care a oferit un 

extraordinar program artistic tradiţional, foarte apreciat de toţi cei prezenţi. Au completat 
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momentul de folclor şi ansamblurile din Bulgaria şi Republica Moldova. 

 

Paralel acestor momente, s-a derulat un atelier de confecţionat mărţişoare, fiecare ţară 

participantă având laboratorul propriu. Operele copiilor înscrişi au fost, la final, premiate de 

către organizatori şi Consulatul Român cu obiecte tradiţionale puse la dispoziţie de către 

autorităţile din Bistriţa-Năsăud. 

 

În zilele de astăzi aşa cum remarcă şi etnologii valoarea mărţişorului începe să fie data doar 

de creaţia artistică. Însă, originile sale se regăsesc în perioada anticului Imperiu Roman, atunci 

când Anul Nou începea în prima zi de primăvară, în luna martie. Va rămâne în permanenţă un 

simbol care trebuie purtat cu “demnitate”, un exponent al istoriei tradiţiilor, dar şi un simbol al 

apropierii culturale dintre naţiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italian-român din Milano 
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GREVĂ ÎN REŢEAUA DE TRANSPORT FEROVIAR A SPANIEI 

http://www.timpromanesc.ro/greva-in-reteaua-de-transport-feroviar-a-spaniei/ 

 

Conductorii de tren din cadrul companiei feroviare naţionale a Spaniei – RENFE au anunţat 

declanşarea unei greve, în data de 2 martie 2018. Din acest motiv, peratorul feroviar naţional a 

decis anularea a 106 curse de tren de mare viteză/AVE sau de lungă distanţă.  Vor rămâne 

însă opreaţionale legăturile inter-regionale şi reţeaua  de trenuri de proximitate (”cercanias”) 

 

Pentru mai multe informaţii şi detalii privind cursele feroviare anulate, respectiv posibilitatea 

preschimbării biletelor deja rezervate, se recomandă contactarea directă a operatorului 

feroviar, la numărul de telefon: +34912320320. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi 

Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call 

Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o 

situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al 

misiunii diplomatice a României în Regatul Spaniei: +34649656032. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet:  

http:/www.renfe.com, http://madrid.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs) care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/greva-in-reteaua-de-transport-feroviar-a-spaniei/
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AUTORI ROMÂNI CONTEMPORANI ÎN CADRUL ATELIERULUI DE TRADUCERI 

LITERARE DE LA ISTANBUL 

http://www.timpromanesc.ro/autori-romani-contemporani-in-cadrul-atelierului-de-traduceri-literare-de-la-istanbul/ 

 

ICR „Dimitrie Cantemir” din Istanbul va lansa şi prezenta cel de-al treilea volum al broşurii 

„Çağdaş Romen Yazarlar Çeviri Atölyesi/ Autori români contemporani în cadrul atelierului de 

traduceri literare de la Istanbul”, în limba turcă, în cadrul unui eveniment care va avea loc în 

data de 28 februarie 2018, începând cu ora 19.00. 

 

Evenimentul va fi organizat la sediul ICR Istanbul şi se va bucura de participarea Agenţiei 

Literare Kalem, a criticului literar turc Elif Tanrıyar, a traducătorilor incluşi în broşură şi a 

reprezentanţilor editurilor din Istanbul care au publicat sau sunt interesate să publice operele 

autorilor români contemporani. 

 

Broşura va cuprinde atât texte din operele scriitorilor români contemporani traduse în limba 

turcă la cea de-a 7-a ediţie a atelierului de traduceri literare, ce a avut loc în decembrie 2016 – 

Mircea Cărtărescu, Adina Rosetti, Cristian Teodorescu, Doina Ruşti, Cristian Fulaş, Adina 

Popescu, Nicolae Avram, Dan Lungu, Paul Ţanicui, Petre Crăciun, Simona Antonescu şi 

Bogdan Munteanu, cât şi scurte prezentări ale autorilor traduşi şi ale traducătorilor, apoi un 

scurt istoric al ediţiilor precedente şi o descriere a programului de finanţare a editorilor străini 

pentru traducerea autorilor români (TPS – Translation and Publication Support Programme), 

program derulat de ICR Bucureşti. 

 

“Din experienţa anilor precedenţi s-a putut observa că decizia editurilor turceşti în alegerea 

cărţilor pentru publicare se întemeiază, înainte de toate, pe fragmente de traducere, acestea 

trebuind să fie realizate cât mai bine din punct de vedere stilistic şi editorial. Prin urmare, 

broşura constituie un demers convingător în beneficiul culturii scrise din România. Publicarea 

scurtei antologii de texte urmăreşte să pună în valoare patrimoniul literar românesc în spaţiul 

în care ne derulăm activitatea. De asemenea, distribuirea acestuia în cadrul târgurilor de carte 

http://www.timpromanesc.ro/autori-romani-contemporani-in-cadrul-atelierului-de-traduceri-literare-de-la-istanbul/
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din Republica Turcia va evidenţia cele mai noi apariţii editoriale româneşti pentru a încuraja 

intesificarea prezenţei româneşti pe piaţa cărţii turceşti” transmite ICR Istanbul. 

 

Partea introductivă a broşurii va cuprinde o perspectivă generală asupra literaturii române 

contemporane realizată de editorul şi criticul literar turc Elif TANRIYAR. 

 

Născută în Istanbul, Elif Tanrıyar şi-a început cariera în media lucrând ca jurnalist 

independent. A publicat critică literară, eseuri şi articole de opinie în cunoscute ziare turceşti şi 

reviste de specialitate precum Sabah Newspaper, Sabah Book Supplement, Milliyet Book 

Supplement, Radikal Book Supplement, Milliyet Art Magazine, Sabit Fikir Magazine, İstanbul 

Art News şi Artful Living. Este pentru prima dată când un critic literar turc scrie despre 

literatura română contemporană şi autorii români contemporani, într-o broşură de promovare a 

operelor literare româneşti contemporane. 

 

 Foto: ICR 

 

Tipărirea primei broşuri în anul 2011 a fost o initiaţivă unică în Turcia, alte institute culturale 
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străine manifestându-şi dorinţa de a realiza broşuri similare după succesul avut de proiectul 

românesc. Rezultatele pe termen lung ale tipăririi acestui volum sunt publicarea de autori 

români contemporani ca Dumitru Ţepeneag – „La belle Roumaine”/ „Romen Dilberi” (2011), 

Gabriela Adameşteanu – „O dimineaţă pierdută”/”Kayip Sabah” – (2011), Mircea Cărtărescu -

„Travesti”(2013), Mircea Cărtărescu – „Orbitor. Aripa stângă” (2014 – editura Ayrinti), Florin 

Irimia- „O fereastră întunecată” (2015 – editura Aylak), Mircea Cărtărescu – „Orbitor.Corpul” 

(2016 – editura Ayrinti), Ioana Pârvulescu – „Viaţa începe mâine” (februarie 2018 – editura 

Alakarga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

DARURI DE SUFLET PENTRU COPIII ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR DIN PARTEA 

ELEVILOR BUCUREŞTENI ŞI GĂLĂŢENI 

http://www.timpromanesc.ro/daruri-de-suflet-pentru-copiii-romani-din-afara-granitelor-din-partea-elevilor-

bucuresteni-si-galateni/ 

 

În cadrul proiectului  „Te caută o carte, zburând spre tine“, elevii Şcolii Gimnaziale Nr.81 din 

Bucureşti au donat cărţi pentru copiii români din afara graniţelor ţării. 

 

 „În era tehnologiei, a dominaţiei tehnicilor rmoderne ne propunem atragerea elevilor către un 

univers plăcut, valorizant, aşa cum îl reprezintă cartea, precum şi realizarea unor punţi de 

comunicare între copiii din ţară şi cei din afara graniţelor ţării, cu ajutorul cuvântului scris şi al 

imaginilor. Darul nostrum pentru minte şi suflet trimite raza de speranţă întru păstrarea limbii 

române şi a valorilor naţionale, dincolo de hotarele ţării.”, a afirmat prof. dr. Gheorghiţa Badea, 

directorul Şcolii Gimnaziale Nr.81 din Bucureşti. 

 

La sediul Şcolii Gimnaziale Nr.81 din Bucureşti a avut loc şi simpozionul regional „Tecaută o 

carte“  la care au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari, reprezentanţi ai unor instituţii 

interesate şi abilitate, pentru o sărbătoare a cărţii, a sufletului şi a minţii. 

 

Proiectul „Te caută o carte, zburând spre tine“, a început anul trecut, în semestrului I la şcolile 

din sectoarele 1, 2 şi 3 din Bucureşti.  Elevii Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu”, Colegiul 

Naţional„Spiru Haret”, Şcoala Gimnazială Nr. 49, Şcoala Centrală, Clubul Copiilor din sectorul 

3, Şcoala Gimnazială „Herăstrau”, Colegiul Naţional ,,Victor Babeş”, Şcoala Gimnazială Nr. 92, 

Şcoala Gimnazială Nr. 6, Şcoala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri”, Şcoala Gimnazială ,,Petre 

Ispirescu”, Colegiul Naţional I.L. Caragiale, Şcoala Nr.112, Şcoala Gimnazială Nr. 178, Şcoala 

Gimnazială Nr. 31, Şcoala Gimnazială Nr. 66 au dăruit câte o carte pentru copiii români din 

dispora şi comunităţile istorice româneşti. În proiect s-a înscris şi Clubul Copiilor din Galaţi, 

care va dărui cărţi elevilor Liceului din Cahul, Republica Moldova. 

 

http://www.timpromanesc.ro/daruri-de-suflet-pentru-copiii-romani-din-afara-granitelor-din-partea-elevilor-bucuresteni-si-galateni/
http://www.timpromanesc.ro/daruri-de-suflet-pentru-copiii-romani-din-afara-granitelor-din-partea-elevilor-bucuresteni-si-galateni/
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În semestrul al II-lea sunt implicate unităţile de învăţământ din sectoarele 4, 5 şi 6. 

 

Cărţile colectate în cadrul acestui proiect contribuie la însuşirea cunoştinţelor legate de limba 

şi civilizaţia românească şi la consolidarea rolului educaţiei în păstrarea unităţii de limbă şi 

cultură în rândul copiilor români din străinătate, care sunt integraţi în sistemele educaţionale 

locale. În fiecare carte se regăseşte şi o scrisoare adresată celui la care va ajunge volumul. 

Scrisoarea, scrisă de mână, cuprinde şi adresa destinatarului, astfel încât, între elevii din 

România şi micii români din străinătate să se nască un dialog concret bazat pe limbajul scris. 

 

Volumele colectate de la şcolile din capital sunt  trimise asociaţiilor/parohiilor în care există/sau 

se doreşte înfiinţarea de biblioteci româneşti/ colţuri cu carte românească, în baza solicitărilor 

scrise. Asociaţiile care solicit cărţi trebuie să aibă sediu propriu. Donaţia de carte se va face 

către asociaţii în ordinea solicitărilor şi a fondului de carte existent. 

 

Proiectul „Te caută o carte, zburând spre tine” este realizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ 

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

Pretutindeni în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LANSAREA CALENDARULUI DE ACTIVITĂŢI MPRP PENTRU ANUL 2018 

http://www.timpromanesc.ro/lansarea-calendarului-de-activitati-mprp-pentru-anul-2018/ 

 

Pe data de 27 februarie, la Aula Academiei din Calea Victoriei, Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP) va lansa calendarul de activităţi pentru 2018. 

 

Acţiunea are loc în cadrul unui eveniment intitulat „Românii de Pretutindeni. Realităţi şi 

aspiraţii”, organizat de Academia Română, care îşi propune dezbaterea problematicilor 

conaţionalilor noştri în societatea contemporană. 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, va prezenta cu această 

ocazie elementele de noutate şi obiectivele instituţionale aferente anului în curs, destinate 

sprijinirii cetăţenilor români aflaţi în afara graniţelor ţări, în vederea consolidării legăturii 

acestora cu identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/lansarea-calendarului-de-activitati-mprp-pentru-anul-2018/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

14 

CONSULAT ONORIFIC AL ROMÂNIEI LA SPLIT (CROAŢIA), ÎNCEPÂND CU 8 MARTIE 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-onorific-al-romaniei-la-split-croatia-incepand-cu-8-martie/ 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a avut o întrevedere cu Davor Vidis, 

ambasadorul Croaţiei în România.  

 

Discuţiile au fost un bun prilej pentru reîntărirea relaţiilor româno-croate şi pentru identificarea 

unor modalităţi de colaborare aplicate, în sprijinul comunităţii băieşe şi istro-române aflate pe 

teritoriul Croaţiei, cu accent asupra dimensiunii de educaţie. 

 

Demnitarul român şi-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de autorităţile croate în 

vederea deschiderii consulatului onorific al României la Split în data de 8 martie 2018, precum 

şi pentru susţinerea acordată românilor din regiunea Istria, prin deschiderea scolii istro-romane 

din localitatea Şuşnieviţa. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-onorific-al-romaniei-la-split-croatia-incepand-cu-8-martie/
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REUNIUNE A COMITETULUI INTERMINISTERIAL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR CU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.timpromanesc.ro/reuniune-a-comitetului-interministerial-in-domeniul-relatiilor-cu-romanii-de-

pretutindeni/ 

 

La iniţiativa Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP), miercuri, 28 februarie 2018, a 

avut loc întrunirea Comitetului Interministerial în domeniul relaţiilor cu românii din afara 

graniţelor. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul discuţiilor, ministrul Natalia Intotero a propus: 

 

Eficientizarea comunicării la nivel instituţional în vederea continuării şi dezvoltării campaniilor 

de prevenţie şi informare a cetăţenilor care doresc să muncească, să studieze şi să locuiască 

în străinătate: în acest sens, MpRP, împreună cu celelalte instituţii abilitate, va implementa 

campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!“, pe două direcţii: una educaţională şi una 

concentrată pe factorii de risc care derivă din munca fără forme legale; prima etapă va avea 

loc în instituţiile de învăţământ de pe întreg teritoriul României, adresându-se în mod deosebit 

tinerilor, iar a doua etapă va fi orientată către cetăţenii români care lucrează în străinătate, atât 

în servicii cât şi cei sezonieri. 

Pentru a creşte vizibilitatea campaniilor de informare, se vor iniţia demersuri în vederea 

realizării unui produs editorial, sub forma unei broşuri: broşura va fi pusă la dispoziţia publicului 

atât în variantă tipărită, cât şi în variantă electronică, şi va cuprinde informaţii utile de la toate 

instituţiile cu competenţe în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni; materialul informativ 

vine în sprijinul cetăţenilor români care doresc să plece în străinătate, a celor care se află în 

afara graniţelor, precum şi în sprijinul celor care vor să se întoarcă acasă, fiindu-le prezentate 

oportunităţile şi programele de reinserţie şi reintegrare profesională oferite de Guvernul 

României. 

Continuarea negocierilor dintre autorităţile din România şi cele din Italia, în vederea 

http://www.timpromanesc.ro/reuniune-a-comitetului-interministerial-in-domeniul-relatiilor-cu-romanii-de-pretutindeni/
http://www.timpromanesc.ro/reuniune-a-comitetului-interministerial-in-domeniul-relatiilor-cu-romanii-de-pretutindeni/
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operaţionalizării Centrului interdisciplinar de asistenţă pentru persoanele vulnerabile la trafic şi 

exploatare prin muncă din sudul Italiei – Ragusa, Vittoria; 

Promovarea într-o manieră integrată şi unitară a tuturor facilităţilor şi programelor puse la 

dispoziţie de Guvernul României pentru cetăţenii aflaţi în ţară, precum şi pentru cei din afara 

acesteia. 

Alte teme de discuţie au vizat prelungirea perioadei de valabilitate a cărţii de identitate 

provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, posesori ai unui paşaport simplu 

electronic (CRDS) şi problematicile legate de cazurile copiilor născuţi în familii cu părinţi care 

au dublă cetăţenie pentru a identifica măsuri practice de protecţie a acestora. 

 

Din Comitetul Interministerial în domeniul relaţiilor cu românii din afara graniţelor mai fac parte 

reprezentanţi ai MAE, MAI, MEN, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Ministerului Fondurilor 

Europene, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, SRI, SIE, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. 

 

În perioada imediat următoare, instituţiile publice specificate se vor coordona pentru a urmări 

evoluţia obiectivelor propuse. 

 

  Foto: mprp.gov.ro 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GREVĂ ÎN REŢEAUA DE TRANSPORT FEROVIAR A SPANIEI 

http://www.timpromanesc.ro/greva-in-reteaua-de-transport-feroviar-a-spaniei/ 

 

Conductorii de tren din cadrul companiei feroviare naţionale a Spaniei – RENFE au anunţat 

declanşarea unei greve, în data de 2 martie 2018. Din acest motiv, peratorul feroviar naţional a 

decis anularea a 106 curse de tren de mare viteză/AVE sau de lungă distanţă.  Vor rămâne 

însă opreaţionale legăturile inter-regionale şi reţeaua  de trenuri de proximitate (”cercanias”) 

 

Pentru mai multe informaţii şi detalii privind cursele feroviare anulate, respectiv posibilitatea 

preschimbării biletelor deja rezervate, se recomandă contactarea directă a operatorului 

feroviar, la numărul de telefon: +34912320320. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi 

Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call 

Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o 

situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al 

misiunii diplomatice a României în Regatul Spaniei: +34649656032. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet:  

http:/www.renfe.com, http://madrid.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs) care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/greva-in-reteaua-de-transport-feroviar-a-spaniei/
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

Marţi, 27 februarie 2018, a avut loc şedinţa Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, în cadrul căreia a fost dezbătut ”Programul de acţiuni al Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni pe anul 2018”. La lucrările şedinţei au participat reprezentanţi ai Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni conduşi de doamna ministru Natalia-Elena INTOTERO. 

În cadrul dezbaterii, senatorii i-au făcut câteva recomandări doamnei ministru şi au cerut o 

serie de lămuriri în ceea ce priveşte planul de acţiuni al Ministerului pentru anul 2018. 

Totodată, s-a pus accent pe dezvoltarea unei strategii solide în vederea implementării unor 

proiecte de impact în cadrul comunităţilor istorice din afara graniţelor actuale ale României, în 

marja celebrării Centenarului. 

Senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, a cerut lămuriri 

asupra modului în care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va susţine procesul de 

învăţământ în limba română în diaspora şi în vecinătate, precum şi dacă va asigura facilităţi de 

învăţare în limba română de către tineri. A solicitat, de asemenea, o informare asupra 

programelor finanţate pentru aniversarea Centenarului în comunităţile româneşti din diaspora.  

 

    

 

 

În ceea ce priveşte situaţia mass-media din Republica Moldova, a cerut reprezentanţilor 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni să solicite premierului Dăncilă să poarte negocieri 
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cu administraţia de la Chişinău pentru recuperarea frecvenţei de emisie a TVR.  

”În condiţiile în care Guvernul României a înţeles să ignore raportul Comisiei românilor de 

pretutindeni referitor la acordarea de burse tuturor copiilor care studiază în limba română în 

Ucraina, atrag atenţia reprezentanţilor Ministerului pentru Românii de Pretutindeni asupra 

efectelor negative care ar putea fi generate în urma stabilirii unor criterii subiective de acordare 

parţială a acestor burse.”, a conchis senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor 

de pretutindeni. 

 

 

 


