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DELEGAŢIE DIN IALOVENI, DIN NOU LA CJ ILFOV 

http://www.timpromanesc.ro/delegatie-din-ialoveni-din-nou-la-cj-ilfov 

 

O delegaţie a raionului Ialoveni din Republica Moldova, condusă de preşedintele Anatolie 

Dimitriu, s-a întâlnit, la 31 ianuarie curent, la Bucureşti, cu reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Ilfov, în frunte cu preşedintele  Marian Petrache, pentru a concretiza înfrăţirea dintre cele două 

regiuni. 

 

S-a discutat despre pregătirea proiectelor de colaborare pentru anul în curs şi despre 

continuarea proiectului “Dotarea învăţământului preşcolar şi preuniversitar cu resurse şi 

tehnologii interactive digitale”, program finanţat de Consiliul Judeţean Ilfov. Este vorba despre 

un proiect început în 2017, care a însemnat până acum dotarea grădiniţelor şi şcolilor primare 

cu laptopuri, proiectoare, covoraşe multifuncţionale interactive, bibliotecă digitală. De 

asemenea, şcolile gimnaziale şi liceele au fost dotate cu bibliotecă digitală, certificate de 

licenţă, ghiduri pentru lecţii interactive şi softuri educaţionale pentru disciplinele biologie, 

chimie, fizică, geografie şi limba engleză. Numărul de elevi şi de preşcolari din raionul Ialoveni 

care au beneficiat până acum de dotări în baza acordului de înfrăţire cu Consiliul Judeţean 

Ilfov este de peste 16.000. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/delegatie-din-ialoveni-din-nou-la-cj-ilfov
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SĂRBĂTOARE DE SUFLET PENTRU ROMÂNII DIN REGIUNEA CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/sarbatoare-de-suflet-pentru-romanii-din-regiunea-cernauti 

 

Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernăuţi a devenit neîncăpătoare pentru sutele de 

români din regiune care au venit să se bucure de muzica tradiţională românească. 

 

Pe scenă au urcat artişti renumiţi din Ţară, dar şi din Bucovina. Elena Merişoreanu, Gabriel 

Dorobanţu, Adriana Trandafir, Ilie Caraş, Nicolae Datcu, Alexandra Dan, Alexandru Tărăţeanu 

şi Ansamblul Alunelul au oferit în data de  28 ianuarie 2018 un adevărat regal de muzică şi 

dans. 

 

Spectacolul „Hora mare-n gara mică” a fost organizat cu sprijinul Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni la iniţiativa Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi şi 

a Consulatului General al României la Cernăuţi pentru a marca  Ziua Culturii Naţionale. 

 

Proiectul se încadrează în Programul Strategic – Spaţiul Cultural Românesc Comun – 

Centenar Marea Unire 1918 – 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni pe anul 2018. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/sarbatoare-de-suflet-pentru-romanii-din-regiunea-cernauti
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ADULŢI: SEMESTRUL 2018 

http://icr.ro/paris/cursuri-de-limba-romana-pentru-adulti-semestrul-2018 

 

 

În perioada 5 martie – 28 iunie 2018, ICR Paris organizează la sediu noi cursuri de limba 

română pentru adulţi, nivelurile A1, A2, B1 şi B2, conform descrierii propuse de Cadrul 

European Comun de Referinţă pentru Limbi. 

 

Cursanţii vor primi la finalul cursului, în urma testării, diploma ICR de competenţă lingvistică 

pentru limba română. 

 

Perioadă de înscrieri: 29 ianuarie – 1 martie 2018 

Niveluri propuse: A1, A2.1, A2.2, B1.2 şi B1.3 (grupele vor fi formate în urma unui număr 

minim de persoane înscrise) 

 

Loc: sediul ICR Paris (1 rue de l’Exposition, 75007 Paris) 

Formula de cursuri: luni seara (2 ore) pentru debutanţi şi nivelul A2.1, marţi seara nivelurile 

A2.2 (2 ore) şi B1 (1,5 ore). 

 

Grupele sunt formate din minim 6 şi maxim 14 cursanţi. 

 

Nu este necesară proba de nivel pentru începătorii A1 şi pentru persoanele care au absolvit 

deja cel puţin unul dintre cursurile organizate la sediul ICR Paris în ultimele 12 luni. 

 

Taxa de participare pentru fiecare modul este de 250 EUR / persoană. Studenţii şi elevii 

beneficiază de o reducere de 40%. Taxa de participare include suportul de curs. 

 

Pentru fiecare nivel, înscrierile se vor face în perioada 29 ianuarie – 1 martie 2018 , pe baza 

trimiterii formularului de înscriere (descărcabil la finalul textului) şi a dovezii achitării taxei de 

http://icr.ro/paris/cursuri-de-limba-romana-pentru-adulti-semestrul-2018
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participare. 

 

Condiţii de achitare a taxei de participare: 

Taxa de participare trebuie achitată integral până pe 5 martie 2018, prin transfer bancar în 

contul bancar cu codul IBAN RO88 RNCB 0072 0497 1364 0039, deschis la Banca 

Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1, Bucureşti, COD SWIFT: RNCB RO BU. 

Datele instituţiei: Institutul Cultural Român, cod fiscal (CIF) 15726657, adresa: Aleea 

Alexandru nr. 38, Bucureşti, România. 

 

Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de 

către participant. Numele participantului şi „Institutul Cultural Român“ trebuie să fie menţionate 

în toate actele de transfer bancar. 

 

Condiţii de retragere de la curs: 

 

· După informarea în scris pe adresa vladdumea@institut-roumain.org despre retragerea de la 

curs înainte de data de începere, se returnează suma plătită, minus o taxă administrativă de 

10%. 

 

După informarea în scris pe adresa vladdumea@institut-roumain.org despre retragerea de la 

curs în prima săptămână, va fi restituită suma plătită minus 25% din această sumă, 

reprezentând costuri administrative. 

 

Nu pot fi rambursaţi banii dacă retragerea de la curs se face după o săptămână de la 

începerea cursului. 

Contact: Vlad F. Dumea | vladdumea@institut-roumain.org | 01 44 18 09 12 

 

 

Sursă: icr.ro 
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“SCUFIŢA ROŞIE”- TEATRU INTERACTIV PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI, LA ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/scufita-rosie-teatru-interactiv-pentru-copii-si-parinti-la-atena 

 

Duminică, 4 februarie 2018, începând cu ora 11.00, la sediul Asociaţiei Interculturale Româno-

Elenă DACIA, trupa de teatru “Teatropolis Junior ” din Bucuresti va prezenta în premieră, piesa 

de teatru interactiv “Scufiţa Roşie”, pentru toţi copiii din Atena, anunţă ŞtirileDiasporei.ro. 

 

Pentru participare este necesară înscrierea, în vederea programării mai multor serii, prin mesaj 

privat sau la numărul de telefon: 693 4878916. Intrarea este gratuită. 

 

Asociaţia Interculturală Româno Elenă ”DACIA” este o asociaţie culturală şi educaţională care 

se ocupă cu promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti. De asemenea, asociaţia îşi 

propune să dezvolte şi să întărească relaţiile de prietenie între românii care trăiesc în Grecia, 

fie de origine greacă sau de altă naţionalitate. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/scufita-rosie-teatru-interactiv-pentru-copii-si-parinti-la-atena
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HOME AWAY FROM HOME: ROMANIANS ÎN BRENT 

http://www.timpromanesc.ro/home-away-from-home-romanians-in-brent 

 

Românii din Marea Britanie  sunt invitaţi joi, 8 februarie, la expoziţia “Home Away From Home: 

Romanians in Brent”, susţinută de Romanian Women în UK în colaborare cu Brent Museum & 

Archives şi Institutul Cultural Român. 

 

Evenimentul este o sărbătoare a culturii româneşti din Brent şi dincolo de ea, reflectând 

bogăţia şi diversitatea comunităţii româneşti din sector, pentru care acum Brent reprezintă 

acasă. Motivul central al expoziţiei îl reprezintă o colecţie de ouă tradiţionale încondeiate  

împrumutate de Brent Museum & Archives de la Horniman Museum and Gardens prin 

programul Object in Focus, finanţat prin intermediul Consiliului Artelor din Anglia. 

 

 Foto: emaramures.ro 

 

De asemenea, este prezentată o selecţie de fotografii ale românilor contemporani care trăiesc 

şi lucrează în Londra de către fotograful român Ion Paciu, care a făcut parte din expoziţia 

http://www.timpromanesc.ro/home-away-from-home-romanians-in-brent
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“Revisit Romania 2014” de la Horniman Museum şi fotografii noi  realizate de fotograful Mike 

Lupascu ale românilor din Brent. 

 

Vernisajul va avea loc de la ora 18:00, la The Library, Willesden Green (95 High Road, 

Willesden NW10 2SF). La eveniment va lua parte şi ambasadorul României la Londra, Dan 

Mihalache. 

 

Prezenţa se confirmă printr-un email la: museum.archives@brent.gov.uk sau sunând la 

numărul de telefon: 020 8937 3600, până la data de 2 februarie. Sursa: ziarulromanesc.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NINSOARE ŞI VÂNT PUTERNIC ÎN SUEDIA 

http://www.timpromanesc.ro/ninsoare-si-vant-puternic-in-suedia 

 

Institutul Meteorologic şi Hidrologic din Suedia anunţă că în regiunile Gävleborg şi 

Västernorrland a fost emis cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea circulaţiei auto.Pentru alte 

regiuni, afectate de ninsoare şi vânt puternic, a fost  emis un cod galben: Dalarna, Örebro, 

Värmland, Västmanland, Uppsala şi Jämtland. Regiunile Jämtlandsfjällen şi Lapplandsfjällen. 

 

Cetăţenii români care călătoresc în această ţară pot găsi informaţii suplimentare pe pagina de 

Internet: http://www.smhi.se/en/weather/sweden-weather/warnings#ws=wpt-a,proxy=wpt-

a,district=none,page=wpt-warning-alla. 

 

 Foto: thelocal.se 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ninsoare-si-vant-puternic-in-suedia
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VEACESLAV ŞARAMET: „ACUM SE POATE MERGE ORIUNDE ÎN ŢARĂ PENTRU A 

TRANSCRIE CERTIFICATUL DE NAŞTERE ROMÂNESC” 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-acum-se-poate-merge-oriunde-in-tara-pentru-a-transcrie-

certificatul-de-nastere-romanesc 

 

A intrat în vigoare legea care modifică transcrierea actelor de stare civilă privind cetăţenii 

români din străinătate care nu au avut niciodată domiciliul în România, cei care au redobândit 

sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, a anunţat Veaceslav Saramet, secretar de Stat în 

cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Astfel, începând cu data de 21 ianuarie 2018, se pot depune cereri de transcriere sau înscriere 

a certificatelor de naştere şi de căsătorie la Oficiile de Stare Civilă din cadrul tuturor 

municipiilor reşedinţă de judeţ din România sau ale celor 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti. 

De asemenea, persoanele care au avut Permis de şedere, pot solicita transcrierea în 

localitatea în care au fost rezidenţi. Cererile vor fi depuse doar personal, de către titular sau 

reprezentant legal în cazul minorilor, nu prin împuternicit sau mandatar. 

 

Până a se vota această lege, transcrierea documentelor se putea face doar la Sector 1, 

Bucureşti şi la oficiile consulare. Acum, transcrierea se poate face şi în Bacău, Iaşi, Suceava, 

Timişoara, Cluj-Napoca, Brăila, Buzău, Constanţa, etc. 

 

„Am urmărit îndeaproape procesul de aprobare a acestei legi. Acum se poate merge oriunde 

în ţară pentru a transcrie certificatul de naştere românesc şi toţi cetăţenii pot beneficia de 

dreptul lor fundamental fără cozi, fără intermediari şi fără alte piedici birocratice. Recomand 

tuturor cetăţenilor să meargă la oricare primărie, reşedinţă de judeţ, din România. Nu este 

nevoie să parcurgă drumul până la Bucureşti. Legea permite şi primăriei din Botoşani să 

transcrie certificate de naştere. Pentru orice întrebări sau ajutor sunt deschis şi le stau la 

dispoziţie cetăţenilor, atât prin email la veaceslav.saramet@mprp.gov.ro, cât şi prin intermediul 

reţelelor de socializare” a declarat Veaceslav Şaramet, secretarul de stat în cadrul Ministerului 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-acum-se-poate-merge-oriunde-in-tara-pentru-a-transcrie-certificatul-de-nastere-romanesc
http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-acum-se-poate-merge-oriunde-in-tara-pentru-a-transcrie-certificatul-de-nastere-romanesc
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pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Legea nr.14/2018 vizează aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români. Legea nr.14/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 

50/2018 şi este urmare a proiectului de lege PLX 451/2016, iniţiat de deputatul Simona 

Bucura-Oprescu, prin care s-au adus modificările la OUG 33/2016, la legea 119/1996 şi la 

OUG 97/2005. 

 

Reamintim că, până să ajungă la forma actuală, prevederea a avut un drum sinuos, fiind 

depusă, de-a lungul timpului, de mai mulţ parlamentari. Astfel, în 2013, senatorul Viorel Badea 

a reuşit să obţină o primă facilitate pentru românii din afara ţării în ceea ce priveşte 

simplificarea transcrierii documentelor de stare civilă, în sensul că documentele puteau fi 

transcrise în toate primăriile din oraşele în care funcţionau birouri ale Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie (Iaşi, Suceava, Galaţi, Cluj-Napoca şi Timişoara), iar în 2016 deputatul 

Eugen Tomac a avut o iniţiativă similară, respinsă de Camera Deputaţilor. 

 

Totodată, în anul 2013, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, senatorul Viorel 

Badea, a propus o  modificare legislativă, ce a simplificat procedura transcrierii actelor. 

 

”Vă dau o veste bună: a fost adoptat la Camera Depuţatilor proiectul meu de lege referitor la 

transcrierea certificatelor de naştere. De acum înainte românii din Basarabia care şi-au 

redobândit cetăţenia română vor putea să îşi transcrie certificatele de naştere nu numai în 

Bucuresti, dar şi în Iaşi, Galaţi, Cluj Napoca şi Timişoara. Se vor evita astfel cozile 

interminabile, nervii, şpaga şi termenele halucinante de până acum!”, a scris la acea vreme 

Viorel Badea, pe pagina sa de Facebook. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SITUAŢIA ETNICILOR ROMÂNI DIN UCRAINA ESTE O PRIORITATE PENTRU NATALIA-

ELENA INTOTERO, MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.timpromanesc.ro/situatia-etnicilor-romani-din-ucraina-este-o-prioritate-pentru-natalia-elena-intotero-

ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni 

 

Situaţia etnicilor români din Ucraina este o prioritate pentru Natalia-Elena Intotero, ministrul 

pentru românii de pretutindeni. În acest sens, deschiderea Centrului de informare al României 

la Slatina/Solotvino, în cel mai scurt timp posibil, este esenţială în mandatul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

Pentru a identifica soluţii rapide şi eficiente în vederea demarării procesului de înfiinţare şi 

funcţionare a centrului, al cărui scop va fi promovarea intereselor României în relaţia bilaterală 

de predare a limbii române şi a elementelor de cultură şi civilizaţie românească, noul ministrul 

a avut astăzi, 1 februarie 2018, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului de Afaceri 

Externe, Victor Micula şi Bogdan Moisii. 

 

 Foto: mprp.gov.ro 

 

„Este o provocare pentru mine să preiau acest portofoliu în Anul Centenarului. De ce spun 

http://www.timpromanesc.ro/situatia-etnicilor-romani-din-ucraina-este-o-prioritate-pentru-natalia-elena-intotero-ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni
http://www.timpromanesc.ro/situatia-etnicilor-romani-din-ucraina-este-o-prioritate-pentru-natalia-elena-intotero-ministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni
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asta? Pentru că eu înţeleg că România este în fiecare loc unde trăieşte un român. Acum, mai 

mult ca oricând, suntem datori să facem din fiecare român un ambasador al ţării noastre, 

indiferent de locul unde a ales să muncească, să studieze şi să trăiască. Îmi propun şi este 

necesar să le fim aproape tuturor celor care trăiesc în afara graniţelor ţării prin politicile, 

strategiile şi proiectele pe care ni le asumăm să le ducem la îndeplinire”  transmite  Natalia-

Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ICR LONDRA LANSEAZĂ PROGRAMUL ANIVERSAR „100 DE ANI MUZICĂ 

ROMÂNEASCĂ” 

http://icr.ro/pagini/icr-londra-lanseaza-programul-aniversar-100-de-ani-muzica-romaneasca 

 

Pe 1 februarie, va fi inaugurat, ca parte a popularei Serii a „Concertelor Enescu” pe care 

Institutul o derulează neîntrerupt de mai bine de un deceniu, un program de patru concerte 

speciale menite să reconstituie, pentru melomanii britanici, 100 de ani de creativitate muzicală 

românească, componistică şi interpretativă. Fiecare dintre aceste evenimente, derulat în 

primitoarea sală de concerte camerale a ICR Londra (200 de locuri) este deschis printr-o 

scurtă conferinţă a unui muzicolog român, care va introduce publicul în contextul istoric şi 

estetic al perioadei prezentate. 

 

Primul dintre cele patru concerte este intitulat „Muzica Primului Război Mondial” şi propune 

lucrări scrise în perioada tragică a Primului Război Mondial, în interpretarea unui trio format din 

muzicieni de mare precizie şi expresivitate: pianistul Cristian Niculescu, violonista Alexandra 

Paladi şi violoncelistul Rodin Moldovan. Concertul, din al cărui program fac parte rar 

cântatulTrio pentru pian, vioară şi violoncel în la minor de George Enescu (editat de Pascal 

Bentoiu), Sonata pentru violoncel şi pian, H. 125 de Frank Bridge, dar şi lucrări de Claude 

Debussy sau Zoltán Kodály, va fi prefaţat de o expunere a muzicologului Mihai Cosma. 

 

Celelalte trei evenimente, derulate de-a lungul întregului An Centenar, sunt „Muzica în 

România Mare” (aprilie), „Partituri dincolo de dictatură” (iunie) şi „Muzica secolului XXI” 

(noiembrie), în care se vor reda, selectiv, o sută de ani de componistică românească, oferind 

auditoriului lucrări care n-au mai fost niciodată cântate la Londra, în interpretarea unora dintre 

cei mai buni muzicieni români. 

Pentru mai multe detalii despre acest eveniment şi programul muzical al ICR Londra, vă 

invităm să vizitaţiwww.icr-london.co.uk. 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/icr-londra-lanseaza-programul-aniversar-100-de-ani-muzica-romaneasca
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ACTUALIZĂRI LEGISLATIVE PENTRU SPRIJINREA REÎNTOARCERII ROMÂNILOR DIN 

STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/actualizari-legislative-pentru-sprijinrea-reintoarcerii-romanilor-din-strainatate 

 

Executivul îşi propune în Programul de guvernare actualizarea legislaţiei în domeniul politicilor 

pentru diaspora pentru sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate şi 

pentru încheierea de către autorităţile administraţiei publice locale de acorduri de înfrăţire sau 

cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi 

finanţarea unor obiective de investiţii. 

 

„Aplicarea politicilor destinate românilor de pretutindeni se va face în noul cadru legislativ oferit 

de actualizarea, în 2017, a 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. (…) Se va urmări, în 

continuare, adaptarea cadrului normativ existent la noile realităţi din comunităţile din diaspora”, 

se arată în Programul de guvernare propus de PSD-ALDE. 

 

Printre actualizările legislative se numără sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din 

străinătate, în special prin facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă, precum şi oferirea de 

asistenţă şi consiliere în vederea reinserţiei pe piaţa muncii şi dezvoltării de iniţiative 

antreprenoriale. 

 

„Se va urmări şi facilitarea procesului de recunoaştere în România a calificărilor formale şi 

informale obţinute de românii care au lucrat/lucrează în străinătate”, se menţionează în 

document. 

 

Totodată, se va avea în vedere modificarea cadrului legislativ, astfel încât acesta să permită 

autorităţilor administraţiei publice locale din România să încheie acorduri de înfrăţire sau 

cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi 

http://www.timpromanesc.ro/actualizari-legislative-pentru-sprijinrea-reintoarcerii-romanilor-din-strainatate
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finanţarea unor obiective de investiţii, programe comune cultural sportive, de tineret şi 

educaţionale, stagii de pregătire profesională şi alte acţiuni. 

 

În plan instituţional, Guvernul va urmări consolidarea capacităţii administrative a Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, în vederea unei mai bune coordonări a programelor şi 

proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare, iar în acest sens, un rol important va 

reveni Grupului interinstituţional pentru românii din străinătate. 

 

În programul de guvernare se arată că vor fi continuate programele prevăzute în strategia 

existentă în ceea ce priveşte diaspora. Astfel, se anunţă că programul „Constantin Brâncuşi” 

va fi continuat şi va fi susţinut prin măsuri precum: înfiinţarea a cinci noi centre culturale ale 

românilor de pretutindeni şi sprijinirea celor existente, realizarea de studii privind patrimoniul 

comunităţilor româneşti, promovarea artiştilor de origine română din străinătate, înfiinţarea 

Muzeului Românilor de Pretutindeni, în format virtual şi prin identificarea şi amenajarea unui 

sediu în Municipiul Bucureşti, recuperarea, restaurarea, întreţinerea de muzee, case 

memoriale, monumente istorice şi de artă. Astfel, se precizează că amenajarea Casei 

Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuţi şi organizarea în incinta acesteia a unui muzeu în 

memoria lui Mihai Eminescu şi Aron Pumnul vor constitui o prioritate. 

 

De asemenea, vor fi continuate programele „Nicolae Iorga” – în domeniul educaţiei, „Andrei 

Şaguna” – în domeniul spiritualităţii şi tradiţiilor, „Mihai Eminescu” – în domeniul mass-media, 

„Dimitrie Gusti” – în domeniul societăţii civile. Şi proiectul „Descoperă şi Cunoaşte România” 

va continua. 

 

În Programul de guvernare se stipulează că un obiectiv ce va beneficia de sprijinul Guvernului 

va fi „Centenarul 2018” prin susţinerea iniţiativelor locale de celebrare a Centenarului (prin 

crearea „Fondului Centenar 2018”), accesului la contribuţia pe care artişti de origine română 

din străinătate au avut-o la promovarea culturii româneşti, a acţiunilor de anvergură care să 

contribuie la promovarea valorilor româneşti în ţările unde există comunităţi semnificative de 
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români, organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, acţiuni culturale etc. cu această 

temă, iniţierea proiectului „Campioni Români în Diaspora”, organizarea programului „Centenar 

prin înfrăţiri”, campanie de înfrăţire a judeţelor din România şi sectoarelor Municipiului 

Bucureşti cu unităţi administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunităţi de 

români, iniţierea proiectului „100 pentru Centenar”, care urmăreşte premierea şi promovarea 

personalităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

În document se mai arată că Guvernul va garanta exprimarea neîngrădită, de către toţi 

românii, a opţiunilor politice. 

 

„Guvernul va asigura, în plan executiv, toate condiţiile pentru ca românii, inclusiv cei din afara 

graniţelor ţării, să îşi poată exercita dreptul de a-şi exprima opţiunile politice. În acelaşi timp, 

Guvernul va sprijini comunităţile româneşti în aşa fel încât să se asigure de respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării de către administraţiile 

ţărilor în care trăiesc. Guvernul va acorda sprijin şi servicii de asistenţă, în acord cu normele în 

domeniu şi cu statutul României, de stat membru al UE”, se arată în Programul de guvernare. 

 

În ceea ce priveşte raporturile bilaterale cu statele din vecinătate şi din Balcani în care trăiesc 

etnici români, Guvernul va urmări aplicarea corespunzătoare a normelor europene privind 

tratamentul minorităţilor naţionale aflate pe teritoriul unui stat, precum şi un echilibru între 

drepturile asigurate în acest domeniu minorităţilor naţionale de către statul român şi cele 

asigurate minorităţii române de pe teritoriul statului partener. 

„Guvernul va acţiona pentru ca accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii să se facă 

nediscriminatoriu. În acelaşi timp, Guvernul va contribui la consolidarea parteneriatului dintre 

autorităţile române din străinătate în vederea găsirii de soluţii noi la problemele cu care se 

confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor”, 

mai prevede Programul de guvernare. Sursa: Agerpres 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CENTENARUL MARII UNIRI BRAŞOV: CONCURS NAŢIONAL DE LITERATURĂ ŞI ARTE 

PLASTICE PENTRU TINERET 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/02/01/centenarulmariiuniri-brasov-concurs-national-de-literatura-si-arte-

plastice-pentru-tineret--47603 

 

Un concurs naţional de literatură şi arte plastice pentru tineret, dedicat Centenarului Marii 

Uniri, va fi organizat la Braşov, festivitatea de decernare a premiilor fiind programată în 9 mai, 

precizează, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, Casa de Comerţ Balcanică, 

unul dintre organizatori. 

 

Concursul se adresează liceenilor, dar şi tinerilor care nu mai sunt încadraţi într-o formă de 

învăţământ superior, cu vârsta de până la 25 ani. Aceştia vor putea să se înscrie în concurs cu 

eseuri, poezii, proză, teatru sau publicistică, ori cu picturi, lucrări de grafică, sculptură sau artă 

decoratică, până în 20 aprilie. 

 

Concursul, intitulat 'Centenar România 1918-2018', are printre organizatori Academia 

Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă - filiala Braşov, Mitropolia Ardealului şi Episcopia 

Harghitei şi Covasnei, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici, Asociaţia 

Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român-Astra, Societatea Ziariştilor 

şi Oamenilor de Cultură 'Cincinat Pavelescu', Gareriile de Artă Kron Art. 

 

'Anul 2018 conferă tuturor românilor certitudinea unui veac de istorie triumfătoare şi, în care, în 

ciuda multiplelor vicisitudini de natură beligerantă ori în plan politico-socio-naţional, au pledat 

în faţa istoriei cu proba perenă a vitalităţii lor antropologice, culturale şi spirituale, a 

europenităţii lor funciar-tradiţionale şi, în mod special, cu vocaţia lor istorică de continuatori 

bimilenari ai fiinţării neîntrupte în acest spaţiu spiritual geografic, încă din vremurile tracului 

Burebista, fiinţare atât de bine intuită şi săvârşită sub marele Voievod Mihai Viteazul la 1600, 

până la Actul Marii Uniri de la 1918, act ce a consfinţit definitiv binemeritatul loc de naţiune 

europeană de sine stătătoare a românilor, în calitatea lor de apărători ai aspiraţiilor 

civilizatoare creştine la porţile orientale ale Bătrânului Continent", declară Preasfinţitul Andrei, 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/02/01/centenarulmariiuniri-brasov-concurs-national-de-literatura-si-arte-plastice-pentru-tineret--47603
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/02/01/centenarulmariiuniri-brasov-concurs-national-de-literatura-si-arte-plastice-pentru-tineret--47603
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Episcop al Covasnei şi Harghitei, citat de comunicatul de presă. 

 

Lucrările vor trebui să poate fiecare câte un motto de recunoaştere unic. În ceea ce priveşte 

arta plastică, se vor juriza genurile pictură-desen în tehnicile grafică, cărbune, tuş, acuarelă, 

tempera, acril, ulei. Pentru sculptură-artă decorativă, dar şi pentru pictură-desen, vor fi trimise, 

în format A3 color, reproduceri foto ale lucrărilor propuse jurizării. 

 

La concurs sunt aşteptaţi şi tinerii din diaspora, potrivit sursei citate. 

 

Adresa la care vor fi trimise lucrările este Universitatea "Spiru Haret" din Braşov, strada 

Turnului nr.7, cu menţiunea 'Concurs Centenar', termenul limită de expediere fiind 20 aprilie 

inclusiv. 

 

Decernarea premiilor va avea loc în ziua de 9 mai 2018, în cadrul Sesiunii Naţionale de 

Comunicări 'Centenar-România, anul comemorativ al făptuitorilor Marii Uniri de la 1918', la 

Catedrala 'Schimbarea la Faţă', Parohiile Blumăna VIII şi Blumăna II din Braşov, menţionează 

comunicatul citat. AGERPRES/(AS-autor: Jana Pintili, editor: Diana Dumitru, editor online: 

Anda Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - INSTITUTUL “EUDOXIU HURMUZACHI” PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/01/29/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-

pretutindeni--45094 

 

Comunicat de presă 

 

Mizilul, capitală culturală a epigramiştilor şi autorilor de poezie din ţară, din Republica Moldova, 

comunităţile istorice şi diaspora 

 

Pe data de 27 ianuarie, Mizilul a devenit capitala culturală a epigramiştilor şi autorilor de 

poezie. Toate drumurile românilor talentaţi din ţară, din Republica Moldova, comunităţile 

istorice şi diaspora s-au intersectat la Mizil în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Poezie şi Epigramă "Romeo şi Julieta la Mizil". 

Anul acesta, festivitatea de premiere a celor mai buni epigramişti şi poeţi s-a desfăşurat într-un 

context de sărbătoare, întrucât marcăm Centenarul Marii Uniri . 

 

"Felicităm astăzi organizatorii, participanţii şi laureaţii Festivalului 'Romeo şi Julieta la Mizil' 

pentru contribuţia adusă la sublinierea elementelor spaţiului cultural comun românesc şi la 

menţinerea şi promovarea limbii române ca element esenţial în păstrarea şi afirmarea 

identităţii etnice şi lingvistice a românilor din afara ţării. În acelaşi timp, mulţumim partenerului 

CEC Bank pentru susţinerea pe care a acordat-o în derularea acestui proiect. De asemenea, 

le dorim tuturor celor înscrişi la Festival recunoaşterea valorii epigramelor şi a poeziilor 

transmise şi inspiraţie în desăvârşirea altor creaţii cu umor sănătos şi versuri puternice! " a 

transmis domnul Nicolae Brînzea, directorul general al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" 

pentru românii de pretutindeni. 

 

Festivalul Internaţional "Romeo şi Julieta la Mizil" a fost organizat de Fundaţia Culturală 

'Romeo şi Julieta la Mizil", Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu" Mizil, Ministerul Educaţiei 

Naţionale, Inspectoratul Judeţean Prahova şi Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/01/29/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--45094
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/01/29/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--45094
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de pretutindeni, instituţie aflată în subordonarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi 

susţinut de CEC Bank. 

 

Parteneri media: TVR Internaţional, Radio România Actualităţi, Radio România Internaţional, 

Radio Pro Diapora, Radio Metafora, Ziarul Telegrama, Radio Prahova, Prahova TV, Radio 

Metafora, Literatura de Azi, Smart FM. 

 

Departamentul de Comunicare 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

www.ieh.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 


