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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 
 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Excursii tematice pentru tinerii români din Basarabia istorică 

2. „APLAUZE DE AUR” PENTRU ACTORII TEATRULUI BOTOŞĂNEAN - LA CERNĂUŢI 

3. La Biblioteca raională „Gheorghe Asachi” din Herţa a avut loc concursul „Poezia patriotică 

contemporană” 

4. Românii din regiunea Cernăuți riscă să rămână fără ziare în limba maternă 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Românii care lucrează în Austria, cărora le-au fost reduse alocațiile pentru copii, pot cere 

sprijinul Centrului SOLVIT România 

6. România, în topul mondial al filmului. Festivalul Internațional de Film de scurtmetraj de la 

Izmir intră în linie dreaptă 

7. Ediția bilingvă româno-italiană a volumului ”Sângele și grâul 1875-1890: ultimii ani ai lui 

Vincent Van Gogh” donată Muzeului Nuenen din Olanda 

 

III. ACTUALITATE 

8. Centenarul Marii Uniri – Guvernatoarea statului american Iowa felicită România cu ocazia 

Centenarului Unirii 

9. Celebrarea Centenarului Marii Uniri la Palatul Westminster 

10. Gala „100 pentru Centenar” a ajuns la Berlin 

11. Deschiderea oficială a Taberei „ARC-Centenar” la Hunedoara și Gorj 

12. Acces LIBER pentru români pe piaţa muncii din Elveţia. Data de la care intră măsura în 

vigoare 



 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, 
 

2 

13. Economia României se sprijină în continuare pe banii trimiși de diaspora: 2,3 miliarde de 

euro în primele opt luni ale anului 

14. 2.428 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

15. MRP invită românii de pretutindeni să formeze rețele socio-profesionale 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 
Informare asupra vizitei de lucru a domnului senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul României, în Regatul Ţărilor de Jos şi  

Republica Federală Germania. 
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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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EXCURSII TEMATICE PENTRU TINERII ROMÂNI DIN BASARABIA ISTORICĂ 

 

https://www.timpromanesc.ro/excursii-tematice-pentru-tinerii-romani-din-basarabia-istorica/ 

 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni are în desfășurare proiectul 

„Cheia spre Ţară – excursii tematice pentru tinerii români din Basarabia istorică”, în perioada 

27 octombrie – 4 noiembrie 2018 la Cetatea Albă din Sudul Basarabiei, Ucraina.Derularea 
proiectului se realizează în parteneriat cu Asociația Național – Culturală a Românilor din 
regiunea Odesa „Basarabia”. 

Proiectul implică 800 de persoane, din care 736 elevi și 64 de cadre didactice sau părinți 
însoțitori, din satele românești din Bugeac. În fiecare zi a intervalului 27.10.2018 – 04.11.2018 

pleacă din Ismail spre Cetatea Albă câte cel puţin  două autocare cu elevi și profesori sau 

părinți însoțitori, cu rute de călătorie prin cinci raioane (Reni, Ismail, Chilia, Tatarbunar, 
Sărata). 

Până acum au participat la excursie 400 de tineri din 8 sate, toți fiind încântaţi de ceea ce află, 
cât şi de ceea ce văd legat de Istoria Neamului Românesc. Aproximativ 90% dintre elevi văd 
pentru prima data Cetatea Albă. 

https://www.timpromanesc.ro/excursii-tematice-pentru-tinerii-romani-din-basarabia-istorica/
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Aceştia au vizitat impresionanta fortareaţă localizată în Sudul Basarabiei, care a reprezentat 

unul dintre punctele cheie ale apărării lui Ștefan cel Mare, dar a fost ocupată în 1940 de 
Uniunea Sovietică, iar după 1991 a devenit parte a Ucrainei. Un alt obiectiv este Muzeul 
oraşului, care este unul complet, prezentând istoria regiunii de la paleolitic până la al Doilea 
Război Mondial, dar şi etnografie sau istorie naturală. 

Scopul acţiunii este facilitarea cunoaşterii unor realități din trecutul istoriei naționale românești, 
în vederea recuperării și menținerii vii a memoriei istorice, şi a conştientizării apartenenţei la 
neamul românesc. Totodată, proiectul vizează creșterea gradului de informare cu privire la 

valorile istorice, culturale și spirituale româneşti, în sensul cultivării respectului faţă de acestea 
şi a asumării lor în viaţa cotidiană. 

Acțiunea se încadrează în Programul Strategic – Spaţiu Cultural Românesc Comun – 

Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018, program ce face parte din Planul de activități pentru anul 

2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituție subordonată 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, privind Caravana identității românești – program 

din domeniul identitar românesc. 

Sursă: timpromanesc.ro  
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„APLAUZE DE AUR” PENTRU ACTORII TEATRULUI BOTOŞĂNEAN - LA CERNĂUŢI 
 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2453/ 

 

În lipsa unei trupe româneşti de teatru la Cernăuţi, suntem bucuroşi ori de câte ori avem 

posibilitatea să admirăm jocul impecabil al actorilor de la teatrele din Ţară. Am râs din tot 

sufletul, în unison cu sala arhiplină  a Naţionalului Cernăuţean, mai bine zis, cu toţi spectatorii, 

adunaţi în ziua de 28 octombrie în somptuoasa sală a Teatrului Academic Muzical-Dramatic 

„O. Kobyleanska” din Cernăuţi, vizionând un spectacol de succes, ”Unchiul Vanea”, adaptată 

după piesa dramaturgului rus Anton Cehov, jucată la bis de actorii Teatrului „Mihai Eminescu” 

din Botoşani, regia artistică  aparţinându-i Antonellei Cornici. 

Astfel, actorii botoşăneni ne-au oferit o dramă excelent interpretată –  viaţa aşa cum este ea – 

ratare, frustrare, conflictul dintre urban şi rural, lipsa de perspectivă, dar şi despre iubire – cu 

momentele comice şi triunghiuri amoroase care complică situaţia, dărâmând moral personajele 

şubrezite sufleteşte. 

Ceea ce este de remarcat în  cele  mai jucate piese ale  lui Cehov e faptul  că  personajul  

principal,  în jurul căruia se derulează  acțiunea, nu este un bărbat, ci o  femeie, anume  o 

femeie frumoasă, adorată  și râvnită de personajele bărbați.   Așa se succid lucrurile  şi în 

„Unchiul Vanea” -  Elena Andreevna (Gina Pătraşcu-Zamfirache), soția  profesorului pensionat 

Alexandr Serebreakov (Marius Rogojinschi) . 

Scenografia impresionantă a Alinei Dincă Puşcaşu, în stil avant-garde, reuşeşte să ducă 

acţiunea într-o zonă atemporală ce ţine din multe aspecte mai mult de lumea spiritului. 

Acţiunea principală din piesă se desfăşoară la moşia primei soţii a lui Serebreakov, într-o zonă 

rurală a Rusiei. Aici bătrânul profesor Serebreakov deţine o proprietate care-i asigură venitul 

pentru traiul de lux de la oraş. Proprietatea este îngrijită de Vanea (Ioan Creţescu), fratele 

primei soţii a profesorului, dar şi de Sonea, fiica sa cu cea dintâi nevastă. De altfel Vanea este 

cel care-l ajută pe profesor şi de fapt contribuie din umbră la faima academică a lui 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2453/
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Serebreakov. De asemenea, pe moşie trăiesc mama Unchiului Vanea –  Maria Voiniţkaia 

(Teodora Moraru) şi Ilia Telegin (Petruţ Butuman) şi dădaca Marina (Irina Mititelu). Venirea 

profesorului Serebreakov şi a celei de-a doua soţii, Elena, o tânără frumoasă şi atrăgătoare, 

dă peste cap întreaga viaţă de ţară a lui Vanea şi Sonea (Alexandra Vicol). Doctorul Mihail 

Astrov (Sorin Ciofu),  sosit la moșia  profesorul Serebreakov pentru a verifica starea lui de 

sănătate, în discuții cu dădaca Marina (Irina Mititelu),  fac bilanțul  a unsprezece ani de trecere 

a  vieții, de când doctorul venise  pe acele meleaguri…Când Unchiul Vanea află că 

Serebreakov vrea să vândă moşia rămasă de la sora lui decedată, se desfăşoară un scandal, 

în consecinţă Serebreakov cu soţia sa Elena se mută la oraş, Unchiul Vanea fură de la 

doctorul Astrov morfin, dorind să se sinucidă, însă se răzgândeşte şi rămâne în continuare să 

lucreze pe moşie împreună cu nepoata sa Sonea. 

 

În spectacolul de la Botoşani al Antonellei Cornici, firul poveştii este păstrat, dar piesa clasică 

a fost ”derusificată” şi universalizată tocmai pentru a deveni valabilă în orice epocă şi oriunde 

pe glob.  De altfel, „Unchiul Vanea” de la Botoşani este un spectacol de zile mari, care prezintă 

un conflict între urban şi rural, o lume provincială bântuită de lipsă de perspectivă şi frustrare. 

Totodată răzbat dramatic strigătele de ajutor ale unor personaje dominate de 

angoasă,neîmpliniri şi neputinţă.   
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Spectacolul a beneficiat de coregrafia Victoriei Bucun şi  efectele scenice deosebite cu ajutorul 

light design-ului realizat de Lucian Moga. Coloana sonoră deosebit de interesantă, un fel de 

adaptare muzicală după cunoscutele melodii ale formaţiei ”The Doors”, a fost  realizată de 

George Dancu şi Cosmin Lupan.  

Reîntâlnirea publicului din ţinutul nostru cu actorii Teatrului din Botoşani a decurs într-o 

atmosferă de sărbătoare, căci protagoniştii s-au străduit şi-au reuşit să dezvăluie din plin 

caracterele personajelor interpretate, fiind desemnaţi cu „aplauzele de aur” ale spectatorilor 

bucovineni, dornici de a viziona reprezentaţii în limba maternă. 

Actorii botoşăneni s-au bucurat de prezenţa la spectacol a dnei Irina Loredana Stanculescu, 

Consulul General al României la Cernăuţi, prezentă in corpore cu ministru consilier Ionel Ivan, 

cu soţia sa Mioara, care le-a adus pioasa sa recunoştinţă şi admiraţie printr-un superb coş de 

flori.. Cu ocazia sărbătoririi a 180 de ani de teatru în limba română, 104 ani de existenţă a 

clădirii teatrului, 60 de ani de la înfiinţarea Teatrului „Mihai Eminescu” cu trupă proprie, Traian 

Apetrei, directorul Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, i-a oferit Excelenţei Sale o Diplomă 

de onoare, pentru susţinerea din partea misiunii diplomatice române, precum şi directorului Iuri 

Marceak, directorului adjunct Victor Jurat, colectivului Teatrului „O Kobyleanska”, pentru 

prietenie şi colaborare între cele două trupe teatrale, lui Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii 

„Mihai Eminescu”. 
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Continuând frumoasa tradiţie a Festivalului „Aplauzele de aur ale Bucovinei”, ajunsă la cea de-

a XIII-a ediţie, la întâlnirea amicală pe „canapea”, din foaierul teatrului, unde a fost prezent şi 

cunoscutul, îndrăgitul actor Volin Costin, toţi membrii juriului au menţionat jocul perfect al 

actorilor botoşăneni şi scenografia extraordinară a Alinei Dincă Puşcaşu. Graţie dl Iuri 

MARCEAK, directorul Teatrului Cernăuţean şi gazda Festivalului Regional de Comedie 

„Aplauzele de aur ale Bucovinei”, noi, românii din nordul Bucovinei, avem posibilitatea măcar o 

dată în an, în cadrul festivalului, să vizionăm un spectacol în limba maternă, lansându-se ideea 

ca „Aplauzele de aur ale Bucovinei” să obţină statut de Festival Internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://zorilebucovinei.com  

http://zorilebucovinei.com/
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LA BIBLIOTECA RAIONALĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN HERŢA A AVUT LOC 
CONCURSUL „POEZIA PATRIOTICĂ CONTEMPORANĂ” 

 

http://www.bucpress.eu/cultura/la-biblioteca-raionala-%E2%80%9Egheorghe-asachi%E2%80%9D-7863  

Educația patriotică și a conștiinței naționale este o sarcină extrem de necesară și foarte 
dificilă.După cum arată experiența multor țări, anume sentimentul demnității naționale a 
contribuit la dezvoltarea lor rapidă. Iar formarea conștiinței naționale este un sistem 
creat de secole de către înșiși oamenii pentru a fi transmis mai departe tinerei generaţii. 

În acest scop, la Biblioteca raională „Gheorghe Asachi” din oraşul Herţa a avut un concurs-
recital de poezii pe teme patriotice, la care au participat 21 de elevi din satele aflate în 
componenţa raionului Herţa. 

Potrivit rezultatelor, pe locul I s-a clasat Iulia Topolniţka (Mamorniţa), locul II i-a revenit elevei 
din satul Culiceni, Ludmila Cevca, iar al III-lea a fost ocupat de eleva şcolii din Târnauca, 
Cristina Ciubotaru. 

Premiul publicului i-a revenit tânărului din  localitatea Beceşti, Alex Muraru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.bucpress.eu/ 

http://www.bucpress.eu/cultura/la-biblioteca-raionala-%E2%80%9Egheorghe-asachi%E2%80%9D-7863
http://www.bucpress.eu/
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ROMÂNII DIN REGIUNEA CERNĂUȚI RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ ZIARE ÎN LIMBA 
MATERNĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29037-2018-10-29-10-15-11.html  

 

Presa de limbă română din regiunea Cernăuți în aceste clipe deosebit de complicate prin care 

trece statul ucrainean are nevoie de susținere financiară pentru a supraviețui. În caz contrar 

majoritatea publicațiilor riscă să fie închise, scrie BucPress, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Românii din raionul Storojineț, regiunea Cernăuți, deja de câteva luni nu mai au posibilitate să 

citească publicația locală în limba maternă. Redacția ziarului "Meleag natal" din orașul 

Storojineț, regiunea Cernăuți pentru a economisi mijloacele financiare și a păstra colectivul 

redacției ucrainene, a decis să suspende apariția publicației în limba română și să nu-i mai 

plătească pe redactorii/traducătorii de limbă română din cadrul redacției. Astfel, cititorii care s-

au abonat pe tot parcursul anului la săptămânalul de limbă română "Meleag natal" primesc 

fără vre-un acord prealabil publicația ucraineană în locul celei românești. Mulți dintre cititorii 

acestui săptămânal din raionul Storojineț au rămas dezamăgiți și nu înțeleg de ce iarăși 
românii au de suferit. 

 

Întrebat de corespondentul BucPress, care este motivul suspendării apariției ziarului de limbă 

română "Meleag natal", conducerea publicației ne-a explicat că din lipsă de mijloace financiare 

au fost nevoiți să închidă secția română, iar cititorilor de limbă română din regiune să le ofere 

în schimbul ziarului "Meleag natal" publicația ucraineană "Рідний край". 

 

 

 

Sursa: http://www.rgnpress.ro/  

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29037-2018-10-29-10-15-11.html
http://www.rgnpress.ro/
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ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN AUSTRIA, CĂRORA LE-AU FOST REDUSE ALOCAȚIILE 

PENTRU COPII, POT CERE SPRIJINUL CENTRULUI SOLVIT ROMÂNIA 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/29054-2018-10-31-10-44-02.html  

 

Românii care lucrează în Austria, cărora le-au fost modificate alocațiile pentru copii în urma 

schimbărilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT 

România în cazul în care consideră că sunt discriminați și li s-au încălcat drepturile. Centrul 

SOLVIT România, aflat în coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, are rolul 

de a soluționa, cu celeritate, probleme cauzate de încălcarea dreptului Uniunii Europene. 

Concret, în cazul în care identifică o încălcare a dreptului Uniunii Europene, Centrul SOLVIT 

România va contacta Centrul SOLVIT Austria, acesta din urmă fiind responsabil să contacteze 

autoritatea națională competentă pentru a identifica o soluție pentru problema semnalată, 

transmite www.timpromanesc.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Cetățenii se pot adresa Centrului SOLVIT România la următoarele date de contact: 

• prin completarea formularului online disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm 

• prin intermediul adresei de e-mail solvit@mae.ro 

• la numerele SOLVIT apelabile din străinătate – 0374300270 sau din România – 

0800672507 

 

„Prin intermediul activității desfășurate de SOLVIT România, serviciu pe care l-am relansat cu 

succes anul trecut, ne dorim să arătăm că cetățenii români sunt protejați și că reacționăm 

atunci când există orice semnal că ei ar putea fi trataţi incorect. În ultimul an, cazurile SOLVIT 

România au fost soluționate în proporție de 99%, patru cazuri din cinci fiind soluționate mai 

rapid față de termenul maximal de zece săptămâni prevăzut la nivel european", a declarat 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/29054-2018-10-31-10-44-02.html
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ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. 

SOLVIT reprezintă un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul pieței 

interne, care funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre constituite în cadrul 

administraţiilor publice ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale celorlalte trei state 

aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Aceste centre 

formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin intermediul unei baze de date online, aflată 

sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene. 

Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie 

din statul membru de cetățenie sau de stabilire, fie din statul membru care deține o legătură 

administrativă cât mai strânsă cu petentul) și cel responsabil (centrul SOLVIT din statul 

membru în care se află autoritatea publică care a încălcat legislația UE). 

 

Pe de altă parte, SOLVIT nu poate rezolva litigii între două firme sau problemele întâmpinate 

în calitate de consumator, dar nici nu gestionează plângeri la adresa instituţiilor Uniunii 

Europene. Pentru mai multe informații despre rețeaua SOLVIT, puteți accesa pagina dedicată 

SOLVIT de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, https://www.mae.ro/node/19312 

sau să consultați site-ul oficial al Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm. 

 

Parlamentul Austriei a adoptat, în 24 octombrie, Legea privind indexarea alocațiilor pentru 

copiii din străinătate ai cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene care lucrează pe 

teritoriul statului austriac. Această măsură afectează cetățenii mai multor state, inclusiv 

România, ducând la o reducere a sumelor plătite, prin ajustarea la nivelul de trai din țările 

Uniunii Europene unde trăiesc acești copii. Conform datelor publice disponibile un număr de 

peste 14.000 de copii români ar fi afectați de această măsură. 

 

Sursa: www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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ROMÂNIA, ÎN TOPUL MONDIAL AL FILMULUI. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM 

DE SCURTMETRAJ DE LA IZMIR INTRĂ ÎN LINIE DREAPTĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29026-2018-10-29-09-32-14.html 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul este invitat la Festivalul 

Internațional de Film de scurtmetraj de la Izmir, care se va desfășura în perioada 30 octombrie 

- 4 noiembrie 2018, transmite Romanian Global News. 

Ediția cu numărul XIX este văzută de criticii de specialitate, drept una dintre cele mai 
importante, prestigioase și respectate de gen, din Turcia și nu numai. 

În 2018, participă reprezentanți din 67 de țări, cu 2482 de producții și creații pentru categoriile 

animație, documentare, experimental și ficțiune şi care intră în competiţia pentru Golden Cat 
Awards. Unul dintre cele mai solicitate nume românești din peisajul cinematografic, actrița Ana 

Ularu, a acceptat propunerea organizatorilor și se va afla la Izmir pe întreaga perioadă a 
festivalului, ca membru important al juriului. 

Pe lângă filmele prezente în concurs, organizatorii au pregătit și câteva secțiuni speciale: 

selecția Centrului Cultural Francez, selecția Euroshort Film, selecție din Festivalul de film 

Busho 2017, Selecția Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir" din Istanbul, ultima având 

loc în data de 31 octombrie 2018, de la ora 15.00, la Centrul Cultural Francez. 

Așadar, România, prin susținerea și propunerile ICR Istanbul, participă ca țară invitată, în 
cadrul unei secțiuni destinate scurtmetrajelor românești - „Romanian Cultural Institutes Films", 

cu 6 producții agreate și de organizator. Acestea sunt: Offstage, regia Andrei Huțuleac, Bestia, 

regia Andreea Lăcătuș, Misterul unui caz simplu, regia Vera Surățel, Sterne, regia Bianca 

Rotaru, Amniotic, regia Bianca Rotaru și Apartamentul, regia Camelia Popa. Offstage, de 

Andrei Huţuleac, este un scurtmetraj tragicomic, ce îi are în distribuţie pe actorii Adrian Titieni, 
Amalia Ciolan şi Tudor Istodor, alături de Nicoleta Hâncu,Vladimir Purdel, Alin Florea, Carol 
Ionescu şi Andrei Ciopec. Imaginea este semnată de Constantin Ene, iar montajul aparține lui 

Valerian Bulgariu. Filmul, o producţie independentă DaKINO Production, avându-l drept 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29026-2018-10-29-09-32-14.html
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producător pe Dan Chişu şi coproducător pe Andrei Huţuleac, este un scurtmetraj tragicomic 
despre o regizoare de teatru ratată care încearcă să-şi pregătească fiul pentru admiterea la 
actorie în ciuda evidentei lipse de talent a acestuia. 

Filmul a primit trofeul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficţiune la cea de-a 33-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Film de la Varşovia IFF 2017 şi a intrat în cursa pentru o 
nominalizare la premiile Oscar. De asemenea, scurtmetrajul a fost selectat și la alte festivaluri 

de film din lume, fiind distins anul acesta cu menţiunea specială a juriului la cea de-a 17-a 

ediţie a Festivalulului Internaţional de Film Transilvania, cu trofeulTimishort Film Festival 2017, 
pentru cel mai bun scurtmetraj şi trofeulVlădutz al Dracula Film Festival pentru „umorul 

deosebit de negru şi spiritul suprarealist, admirabil manevrate în fiecare cadru şi secvenţă". 

Bestia, în regia Andreei Lăcătușeste o producție UNATC „I.L. Caragiale", avându-i în 

distribuție pe actorii Alex Popa, Eduard Burghelea, Minodora Broscoi, Mădălina Brânduşe, 
Mihai Verbitschi, Eduard Cîrlan, Oana Tudor, Radu Romaniuc, Marian Iordăchescu, Cătălin 
Nicolau, Vlad Nicolici, Alexandra Colci, Mircea Băluţă. 

Conform descrierii producătorului, filmul are în prim plan un orăşel liniştit de munte, în care 
oamenii îşi văd de rutina zilnică. Până într-o dimineaţă...,iar scurt metrajul își spune 

povestea.Filmul Bestia a fost remarcat anul acesta la TIFF şi ales în selecția oficială; Shanghai 
International Film Festival 2018 - selecția oficial; International Short Film Festival in Drama – 

Balkan Panorama; Filmul de Piatră – Distincția cel mai bun film de ficțiune și a participat la 

Talents Sarajevo 2018. 

Misterul unui caz simplu, regia Vera Surățel este o producție 2018 a UNATC „I.L. Caragiale" și 
îi are în distribuție pe Mihai Călin, Ioana Abur, Nicoleta Hâncu, Virginia Rogin. Filmul a fost 
selectat în cadrul: DIVAN Film Festival, Arkadia Short Fest., Fiesta del Cine, Filmul de Piatră și 
Anonimul. 

Sterne, regia Bianca Rotaru,este o producție 2017 a UNATC „I.L.Caragiale", chiar anul de 

absolvire al celei care semnează filmul și îi are în distribuție pe actorii Claudia Ene, Anca 

Androne, Ioan Coman și Ștefan Huluba. Din synopsisul producției aflăm că ... Nu este o zi 
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obișnuită. Părinții sărbătoresc ziua de naștere a Anei, dar cei trei nu pot fi împreună decât într-
o realitate paralelă, prestabilită. Se întamplă ceva neașteptat. Viitorul este confuz, dar Ana 

este mai vie ca oricând. Amniotic, regia Bianca Rotaru, este o producție a UNATC 

„I.L.Caragiale", având în distribuție actorii: Maria Mitu, Mihai Smarandache, Raluca Iani și Vlad 

Benescu. 

Din descrierea producătorului, aflăm că „Faptele sunt ireversibile, iar Ema (16 ani), trebuie să 
ia o decizie în ceea ce o privește. Fiecare pas o duce mai aproape de o mare alegere care îi 

va schimba viața radical. Este singură în mijlocul evenimentelor, dar asta este starea naturală 
prin care devine sinceră fața de ea însăși și poate să îi redescopere pe ceilalți și slăbiciunile 
lor. Din ele, Ema își construiește forța interioară". Ultimul film din selecţiafilmelor româneşti 
esteApartamentul,în regia Cameliei Popa. Conform descrierii regizorale, despre Apartamentul 

se poate povesti: „O ceartă banală între doi îndrăgostiți este întreruptă de nevoia urgentă 
de...a fuma o țigară, fapt ce duce la descoperirea unei crime și a autorului. Astfel, se dă startul 
sezonului de „vânătoare". 

Participarea la acest Festival de Film va fi un prielnic moment pentru participanții români de a 

intra în legătură cu piața internațională de gen, de a lega noi colaborări, iar impactul filmelor 
produse de tineri la început de drum sau producători și regizori deja consacrați va fi unul 

considerabil. 

Cinematografia românească, bine cunoscută pentru rezultate foarte bune, recunoaștere prin 

premii internaționale, poate fi încă o dată prezentă și prezentată într-un cadru și context 

internaționale, ICR Istanbul reconfirmându-şi deschiderea către operatorii culturali locali. 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul își propune să continue 
promovarea celor mai recente producții cinematografice – Noul val al filmului românesc și 
succese internaționale de după 1945 din Strategia multianuală a ICR pentru perioada 2016 – 

2019. - transmite ICR Istanbul 

Sursa: www.rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/
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EDIȚIA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ A VOLUMULUI ”SÂNGELE ȘI GRÂUL 1875-1890: 

ULTIMII ANI AI LUI VINCENT VAN GOGH” DONATĂ MUZEULUI NUENEN DIN OLANDA 

https://www.timpromanesc.ro/editia-bilingva-romano-italiana-a-volumului-sangele-si-graul-1875-1890-ultimii-ani-

ai-lui-vincent-van-gogh-donata-muzeului-nuenen-din-olanda/ 

La solicitarea Primăriei din Nuenen – Olanda, editura Rediviva a făcut o donație a volumului 

Sângele si grâul 1875-1890: ultimii ani ai lui Vincent Van Gogh de Carlo D’Urso , volum care 

va ajunge în Biblioteca Internațională care găzduiește peste 1.200 de titluri, despre viața și 
opera marelui pictor. 

 

Publicația a apărut la Editura Rediviva din Milano, colecția ”Roza vânturilor”, ediție bilingvă 
româno-italiană, traducere în română realizată de prof. Valentina Negritescu. 

”Sângele şi grâul”, este un portret al figurii complexe a pictorului Vincent van Gogh, sub forma 

unui comentariu, al unei culegeri epistolare a pictorului cu fratele său Theo, scrisori care 
mărturisesc formarea suferindă a omului și a artistului. Vocii pictorului i se alătură, în „contre-

jour”, vocea lui Carlo D’Urso; în comentariul său pare că se aude ecoul îndepărtat al 

https://www.timpromanesc.ro/editia-bilingva-romano-italiana-a-volumului-sangele-si-graul-1875-1890-ultimii-ani-ai-lui-vincent-van-gogh-donata-muzeului-nuenen-din-olanda/
https://www.timpromanesc.ro/editia-bilingva-romano-italiana-a-volumului-sangele-si-graul-1875-1890-ultimii-ani-ai-lui-vincent-van-gogh-donata-muzeului-nuenen-din-olanda/
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traducătorilor şi al tipografilor medievali care îşi notau pe marginea „Scrierilor” un gând de-al 

lor, o adăugare de „verb” la „verb”, o adăugare superfluă evanghelică. 

Poate chiar vocaţia pentru sacru, sau furia religioasă, este pusă în relief de la primele scrisori 
ale pictorului care îi mărturiseşte întotdeauna fratelui, angoasele şi speranţele sale; Imitaţia lui 
Hristos este textul care-i călăuzeşte paşii, încearcă prin predică şi cu ajutorul moralei să aducă 
alinare minerilor şi săracilor din dezolata regiune carboniferă din zona Borinage. Prima mare 
deziluzie îşi face apariţia în momentul în care este împiedicat să- şi continue opera de 

propovăduire religioasă; din acel moment divinitatea sa va deveni Arta, pictura, constanta 
cercetare a stilului său şi a forţei sale picturale foarte personală; cum este ştiut va ajunge pe 
culmi foarte înalte de noutate expresivă, unicitate de culoare şi formă. 

Este un dar şi o graţie că există poeţi precum Carlo D’Urso, artizan al cuvântului şi iubitor al 
frumosului. Cine scrie a avut adesea norocul să fie cititor privilegiat al incandenscentului 
laborator poetic al lui D’Urso, ale încercărilor continue de a atinge o literatură şi o poezie 
‘universală’. Un adjectiv care se potriveşte de minune celui care la fel ca el încearcă bună 
parte a căilor pe care cuvântul scris poate să le parcurgă, de la poezie la proză până la 
eseistică; universal pentru că aspiră şi are ca model plinătatea expresiei şi absolutul. 

Carlo D’Urso (1982, Milano) a publicat poezii, articole și proză poetică în diferite reviste și 
antologii literare. Printre operele sale amintim: culegerea de poezii Sursum Corda (Milano, Il 

Melograno, collana «Stilnovo», 2007); Il sangue e il grano [Sângele și Grâul], eseu despre 

ultimii ani de viață ai lui Vincent van Gogh (Roma, Bardi Editore, 2008); traducerea volumului 
integral Tamerlane (1827) de E.A. Poe (Roma, Arduino Sacco Editore, 2011); Crier Pour Lui. 

L’Inquieto Vagare di Arthur Rimbaud [Crier Pour Lui. Neliniștita rătăcire a lui Arthur Rimbaud] 
(Palermo, Torri del Vento Edizioni, 2013), și Vlad Dracula Ţepeş (Roma, Arbor Sapientiae 
Editore, 2014). 

 

Sursa: timpromanesc.ro  
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CENTENARUL MARII UNIRI – GUVERNATOAREA STATULUI AMERICAN IOWA FELICITĂ 
ROMÂNIA CU OCAZIA CENTENARULUI UNIRII 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/26/centenarulmariiuniri-guvernatoarea-statului-american-iowa-

felicita-romania-cu-ocazia-centenarului-unirii--200567 

Guvernatoarea statului american Iowa, Kim Reynolds, a proclamat ziua de 1 decembrie 2018, 

drept Ziua Aniversării a 100 de ani de la Unirea Românilor în Iowa. În acest sens, Reynolds a 
emis o proclamaţie oficială prin care felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri de la 1918, informează vineri ambasada României la Washington, printr-un comunicat 

transmis AGERPRES. 

"Statele Unite şi România împărtăşesc o prietenie adâncă şi de lungă durată şi un parteneriat 
strategic construit în jurul valorilor democratice, legăturilor istorice şi a angajamentului comun 
pe calea asigurării securităţii transatlantice şi a prosperităţii reciproce", se arată în textul 
proclamaţiei. 

Documentul menţionează şi legăturile strânse dintre România şi statul Iowa în ceea ce 
priveşte comerţul, programele educaţionale şi antreprenoriatul, precum şi faptul că, de mai 
multe generaţii, românii-americani şi-au adus contribuţia la progresul Statelor Unite, munca lor 
fiind apreciată în toată America. 

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a apreciat mesajul 

transmis de către Reynolds, subliniind recunoştinţa ţării noastre faţă de sprijinul acordat de 
preşedintele american Woodrow Wilson, în urmă cu o sută de ani, pentru realizarea Marii 
Uniri. Emiterea proclamaţiilor de către state americane face parte dintr-un proiect mai amplu al 

Ambasadei României la Washington de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918. Iowa 

este cel de al paisprezecelea stat american care omagiază centenarul printr-o proclamaţie 
specială. 

Sursă: www.agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/26/centenarulmariiuniri-guvernatoarea-statului-american-iowa-felicita-romania-cu-ocazia-centenarului-unirii--200567
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/26/centenarulmariiuniri-guvernatoarea-statului-american-iowa-felicita-romania-cu-ocazia-centenarului-unirii--200567
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CELEBRAREA CENTENARULUI MARII UNIRI LA PALATUL WESTMINSTER 

 

https://www.timpromanesc.ro/celebrarea-centenarului-marii-uniri-la-palatul-westminster/ 

 

 

Un număr de evenimente, culminând cu o recepție ceremonioasă la Palatul Westminster, vor 
avea loc în această lună pentru a celebra Centenarul Marii Uniri și pentru a marca contribuțiile 

românilor în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.Începând pe 1 noiembrie cu o 

declarație semnată în  Parlamentul Marii Britanii prin care România este felicitată cu ocazia 
Centenaurului, un al doilea eveniment – o campanie voluntară pentru donare de sânge – 

urmează pe 7 noiembrie. Luna se va încheia cu o recepție în Parlament, pe 28 noiembrie, la 

care sunt așteptați peste 100 de persoane importante care împărtășesc o legătură cu 
România. Programul este organizat sub patronajul actriței stabilite la Londra Mădălina Bellariu 

https://www.timpromanesc.ro/celebrarea-centenarului-marii-uniri-la-palatul-westminster/
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Ion. 

Într-un comentariu, parlamentarul Bob Blackman, președintele Grupul parlamentar de prietenie 

cu România și inițiatorul moțiunii din Camera Comunelor, a spus: „Sunt încântat de 

oportunitatea de a putea recunoaște importanța enormă pe care românii o au la 
orice nivel în viața Regatului Unit și de a putea trimite, din partea Camerei 

Comunelor, cele mai călduroase felicitări României cu ocazia Centenarului. Sunt 
extrem de încântat și de faptul că, în circumscripția mea din Harrow East, au ales 

să se stabilească peste 10.000 de cetățeni români”. 

Organizat cu susținerea NHS Blood and Transplant Service, acțiunea de donare de sânge din 

7 noiembrie reunește cele mai importante grupuri românești din diasporă pentru a comemora 
incendiul din Colectiv, din 2015, și pentru a fi în același timp mărturie a contribuțiilor făcute de 
români în viața societății britanice. 

Vorbind despre această acțiune, Mădălina Bellariu Ion, Patronul evenimentelor din noiembrie a 
subliniat mândria inspirată de prezența comunității române la acest eveniment: „Colectiv a 

fost un moment care ne-a zguduit pe noi toți. Pe 7 noiembrie ne unim în 

amintirea celor pe care i-am pierdut și pentru cei care au pierdut pe cineva drag. 

Doresc ca acest eveniment să fie și un gest de mulțumire adus NHS pentru 

tratamentul și suportul oferit supraviețuitorilor în lunile de după această 
tragedie„. 

Mădălina Bellariu va fi una din invitații VIP la Palatul Westminster pe 28 noiembrie. Recepția 

exclusivistă găzduită de parlamentarul Drew Hendry, consulul onorific al României pentru 
Scottish Highlands and Islands, reunește figuri importante din mediul de afaceri, antreprenori, 

oameni de succes din domeniul artelor și din educație, reprezentanți ai altor grupuri din 

diaspora și ai diverselor inițiative de binefacere pentru România. Alaturi de invitatii din aceasta 

seara, vor fi invitati si membrii ai Camerei Comunilor si ai Camerei Lorzilor. 

Încântat de poziția de gazdă a evenimentului, parlamentarul Drew Hendry a adăugat: „Îmi face 
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o onoare deosebită să fiu consulul onorific al României încă din 2011 și că am continuat în 

acest rol și de când sunt parlamentar. Am vizitat din nou România la începutul acestui an și 
sunt încântat să ofer această recepție pentru celebrarea România 100 în Regatul Unit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GALA „100 PENTRU CENTENAR” A AJUNS LA BERLIN 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-a-ajuns-la-berlin/ 

 

Berlin a devenit marți, 30 octombrie a.c., a noua capitală în care celebrăm excelența 

românească de pretutindeni ca parte a proiectului Gala „100 pentru Centenar”. 

 

La evenimentul organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) în parteneriat cu 

Ambasada României la Berlin, unsprezece români cu activități deosebite, promotori ai valorilor și identității românești, au fost premiați cu distincții simbolice în semn de recunoaștere și 
apreciere a meritelor și contribuției lor la imaginea României în lume. 

 

Gala s-a desfășurat în prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, doamna Natalia-

Elena Intotero alături de reprezentanți ai misiunii diplomatice din Germania, ai mediului 

asociativ, ai clerului român și ai mass-media în limba română. 

 

„Comunitatea de români din Germania este deosebit de importantă pe agenda ministerului iar 

activitățile pe care conaționalii noștri le derulează aduc cinste și valoare țării. Vorbim despre 

medici, profesori, ingineri, constructori, artiști, antreprenori care conturează o imagine 

frumoasă a României, fapt pentru care le mulțumim”, a subliniat ministrul Natalia Elena 

Intotero. 

 

Această inițiativă este dedicată Anului Centenar și își propune să celebreze excelența 

românească și recunoașterea meritelor și a valorii aduse de membrii comunității românești din 

Germania. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-a-ajuns-la-berlin/
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Evenimentul s-a bucurat și de participarea Grupului Cameral Virtuozii Filarmonicii din Berlin. 

 

    

 

 

 

 

Sursa: http://www.mprp.gov.ro/ 

http://www.mprp.gov.ro/
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DESCHIDEREA OFICIALĂ A TABEREI „ARC-CENTENAR” LA HUNEDOARA ȘI GORJ 

http://www.mprp.gov.ro/web/deschiderea-oficiala-a-taberei-arc-centenar-la-hunedoara-si-gorj/ 

Hunedoara și Gorj au devenit din această săptămână acasă pentru 100 de elevi, studenți, 
profesori și tineri din Ucraina și Ungaria ca parte a programului de tabere „ARC-Centenar”, 
ediția de iarnă. Deschiderea taberelor de la Căprioara și Săcelu a fost oficiată de domnul 
subsecretar de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în 

prezența reprezentanților Ministerului Tineretului și Sportului și a oficialităților locale. 

„Taberele aduc foarte multă bucurie copiilor și le oferă o experiență deosebită. Ele reprezintă o 
modalitate de a le arăta tinerelor generații ce înseamnă România și ce are ea de oferit într-un 

mod cu totul inedit. Programul este special gândit încât să le ofere tuturor participanților atât 

cunoștințe de limba română, istorie sau geografie, cât și oportunități de exprimare a creativității 
sub formă muzicală, teatrală sau în pași de dans. Totodată, cei prezenți la Hunedoara vor 

avea plăcerea de a vizita monumente încărcate de istorie precum Sarmizegetusa Regia, 
culminând în ultima zi cu o deplasare la Alba Iulia, capitala Marii Uniri, iar cei de la Gorj se vor 

bucura de toate locurile minunate din județ, precum și de îndrumarea profesorilor formatori ”, a 

subliniat subsecretarul de stat. 

În această perioadă, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în colaborare cu Ministerul 

Tineretului și Sportului organizează, în premieră, ediția de iarnă a Taberelor ”ARC” pentru 

elevi, studenți, profesori și tineri din regiunile istorice aflate în afara granițelor țării. Ediția de 

iarnă din acest an se desfășoară în județele Hunedoara și Gorj și cuprinde trei serii. La 

deschiderea de la Hunedoara au participat președintele Consiliului Județean Hunedoara, 

Mircea Bobora, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Lorincz Szell, deputatul  

Laurențiu Nistor, deputatul Ilie Toma și directorul Palatului Copiilor Deva, Sorina Cobori, iar la 

cea de la Gorj, prefectul Ciprian Adrian Petrescu, directorul DJTS, Robert Doicaru, precum și 
reprezentanți din partea MRP. 

Programul de tabere „ARC” își propune să ofere o experiență unică românilor aflați peste 

hotare, să le pună la dispoziție oportunitatea de a dobândi cunoștințe despre cultura și 

http://www.mprp.gov.ro/web/deschiderea-oficiala-a-taberei-arc-centenar-la-hunedoara-si-gorj/
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civilizația românească și să promoveze valorile patrimoniului cultural românesc. Este parte a 
Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul Educație “Nicolae Iorga”, 
înscriindu-se in Planul de acțiuni al MRP. 
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ACCES LIBER PENTRU ROMÂNI PE PIAŢA MUNCII DIN ELVEŢIA. DATA DE LA CARE 
INTRĂ MĂSURA ÎN VIGOARE 

https://www.mediafax.ro/externe/acces-liber-pentru-romani-pe-piata-muncii-din-elvetia-data-de-la-care-intra-

masura-in-vigoare-

17585304?fbclid=IwAR35RkHX2JxWD3GK_1wlfOPZuZjtzGkM69Tc_ev9Mw9H4pJgeeLxCI4RaCA 

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, într-o conferinţă de presă comună cu şeful statului 
elveţian, Alain Berset, că Elveţia va renunţa, de la sfârşitul lunii mai a anului viitor, la restricţiile 
impuse piaţa muncii românilor. 

Acces LIBER pentru români pe piaţa muncii în Elveţia. Data de la care intră în vigoare 

directiva 

"Sper că sunt în asentimentul domnului preşedinte Berset dacă divulg o parte din discuţia 
noastră tete-a-tete. În mod natural această chestiune mă interesează foarte mult. Am dorit să 
ştiu părerea preşedintelui elveţian şi care a fost motivaţia revenirii la un contingent şi cum e 
real văzută comunitatea de români din Elveţia. Concluzia e foarte bună şi pozitivă. Elveţia, din 
motive pur tehnice, a trebuit să revină la aceste contingente şi în condiţiile în care mi s-a 

confirmat că discuţiile sunt pe o notă pozitivă în România în societatea elveţiană, nu rămâne 
decât să spun că de la sfârşitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restricţie", a declarat 
Klaus Iohannis, într-o conferinţă comună de presă, joi, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele 

Elveţiei, Alain Berset. 

Iohannis a adăugat că a discutat cu Berset şi despre comunitatea de români din Elveţia, 
precizând că în jur de 30.000 de români locuiesc în această ţară "care contribuie la 
dezvoltarea economiei şi a societăţii elveţiene". 

La rândul său, oficialul elveţian a afirmat că după mai 2019 nu va mai fi nicio distincţie sau 
diferenţă pe piaţa muncii din Elveţia pentru cetăţenii români. 

"Când România s-a alăturat UE a integrat şi sistemul de liberă circulaţie a persoanelor. În 

https://www.mediafax.ro/externe/acces-liber-pentru-romani-pe-piata-muncii-din-elvetia-data-de-la-care-intra-masura-in-vigoare-17585304?fbclid=IwAR35RkHX2JxWD3GK_1wlfOPZuZjtzGkM69Tc_ev9Mw9H4pJgeeLxCI4RaCA
https://www.mediafax.ro/externe/acces-liber-pentru-romani-pe-piata-muncii-din-elvetia-data-de-la-care-intra-masura-in-vigoare-17585304?fbclid=IwAR35RkHX2JxWD3GK_1wlfOPZuZjtzGkM69Tc_ev9Mw9H4pJgeeLxCI4RaCA
https://www.mediafax.ro/externe/acces-liber-pentru-romani-pe-piata-muncii-din-elvetia-data-de-la-care-intra-masura-in-vigoare-17585304?fbclid=IwAR35RkHX2JxWD3GK_1wlfOPZuZjtzGkM69Tc_ev9Mw9H4pJgeeLxCI4RaCA
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momentul aderării a trebuie să luăm decizia acordării acestei libere circulaţii şi pentru români, 
însă era nevoie de un vot popular, iar votul a fost pozitiv. În cadrul dezbaterilor, discuţia s-a 

purtat şi pe tema despre modul în care libera circulaţie să fie pusă în practică, pentru ca 
tranziţia să se facă în mod lin. Astfel, clauzele ne-au permis să avem o trecere în acest sens. 
În luna mai a anului viitor ajunge la finele acestui proces, după care dată, nu va mai exista 
nicio diferenţă şi nicio disctincţie", a spus preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset. 

Guvernul federal din Elveţia a dispus, în 10 mai 2017, activarea unei clauze prevăzute în 
Acordul cu Uniunea Europeană care prevede introducerea în mod temporar a unor restricţii pe 
piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari. 

Preşedintele Elveţiei, Alain Berset: Susţinem candidatura României la OCDE 

Preşedintele Elveţiei, Alain Berset, a anunţat, joi, într-o conferinţă comună de presă cu şeful 
statului, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, că ţara sa susţine candidatura României la 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). 

„E o tradiţie ca preşedintele Confederaţiei Elveţiene să facă vizite în ţara care preia preşedinţia 
Consiliului UE şi, evident, suntem interesaţi de obiectivele pe care le-aţi fixat în cadrul 
preşedinţiei dvs, pentru că există relaţii strânse între Elveţia şi România, dar şi între alte state 
membre. Vom semna un acord instituţional. Am făcut progrese importante în acest an. În acest 
cadru subiectele sunt importante, siguranţa bursieră. Al doilea element, reforma fiscală pe care 
noi am făcut-o în Elveţia pentru a permite o conlucrare mai bună cu UE. (...). Am abordat şi 
subiectul migraţiei. În chestiunea OCDE, Elveţia susţine candidatura României la OCDE. Au 

exista multe contacte, schimburi între ţările noastre, care stau mărturie pentru sănătatea şi 
vivacitatea relaţiilor dintre ţările noastre. Ne va face o deosebită plăcere să vă primim în 
Elveţia pentru consolidarea relaţiilor pe plan economic, politic şi cultural”, a declarat 

preşedintele Elveţiei, Alain Berset, la întâlnirea cu Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni. 

La rândul său, Klaus Iohannis a spus că a discutat omologul său elveţian despre cei 30.000 de 
români care locuiesc în Elveţia şi care contribuie la dezvoltarea economiei şi a societăţii 
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elveţiene. 

„Am subliniat necesitatea creşterii schimburilor comerciale, care sunt la un nivel bun, de peste 

850 milioane de euro, dar şi aici avem un potenţial de creştere important. Un subiect foarte 
important pe agenda noastră, pe agenda mea, evident, a fost comunitatea de români din 
Elveţia, căreia îi revine un loc aparte în relaţia bilaterală dintre România şi Elveţia.În jur de 
30.000 de români trăiesc în Elveţia, în mare parte, persoane de înaltă calificare, foarte bine 
pregătite, foarte bine integrate, şi cred că putem să spunem, care contribuie la dezvoltarea 
economiei şi a societăţii elveţiene.”, a declarat Iohannis. 

Preşedintele român a transmis, totodată, aprecierea României pentru contribuţia pe care 
programele realizate în cadrul contribuţiei financiare a Elveţiei la coeziunea Uniunii Europene 
au avut-o la consolidarea colaborării sectoriale bilaterale. 

„Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe până în prezent a fost de 180 milioane de 
franci elveţieni, adică peste 150 milioane de euro. Au fost finanţate proiecte privind securitatea 
frontierelor, capacitatea de management la nivel local şi regional, modernizarea sistemului 
judiciar, dar şi proiecte de mediu şi infrastructură, promovarea sectorului privat, inclusiv a 
exportului, precum şi dezvoltarea socială şi a resurselor umane. Mi-am exprimat mulţumirea 
pentru programele de până acum şi speranţa că se va continua într-un fel pozitiv.”, a subliniat 

şeful statului. 

De asemenea, Klaus Iohannis i-a prezentat lui Alain Berset priorităţile României în perioada 
deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. 

„România va urmări, fără îndoială, activ negocierile privind încheierea unui Acord-Cadru 

Instituţional între Uniunea Europeană şi Elveţia şi, sigur, pentru noi este importantă noua 
contribuţie financiară a Elveţiei la Fondurile de Coeziune ale UE.Am evidenţiat atenţia pe care 
o acordăm consolidării rolului Uniunii Europene în arhitectura multilaterală globală, dar şi a 
cooperării regionale, am atins teme precum Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică, şi aspecte 
legate de regiunea Mării Negre. Am precizat că România va rămâne ferm angajată în 
avansarea procesului de extindere, acest proces de extindere care contribuie la stabilitatea, 
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prosperitatea şi securitatea Uniunii Europene şi a Europei, în sensul mai larg care, evident, 
include Elveţia.”, a conchis Iohannis. 
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ECONOMIA ROMÂNIEI SE SPRIJINĂ ÎN CONTINUARE PE BANII TRIMIȘI DE DIASPORA: 

2,3 MILIARDE DE EURO ÎN PRIMELE OPT LUNI ALE ANULUI 

https://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/economia-romaniei-sprijina-continuare-pe-banii-trimisi-de-

diaspora-23-miliarde-de-euro-primele-opt-luni-ale-anului/ 

Remiterile (banii trimişi acasă de muncitorii români din străinătate) au fost, în primele, opt luni 
din an, la concurenţă cu investiţiile străine. Românii au trimis acasă 2,3 miliarde de euro între 

ianuarie şi august, în vreme ce investiţiile străine directe (fără creditele intragrup) au fost de 
2,5 miliarde de euro, scrie Ziarul Financiar (zf.ro). 

În aceeaşi vreme fondurile structurale primite de la UE au fost de doar 444 milioane de euro, 

fondurile de dezvoltare rurală de 710 milioane de euro, iar subvenţiile agricole de 1,7 miliarde 
de euro. Cum subvenţiile agricole au fost deja acordate aproape în întregime, spre finalul 
anului se va dovedi că românii plecaţi la lucru în străinătate sunt şi cei care trimit cei mai mulţi 
bani în ţară, în vreme ce fondurile strucuturale acordate de UE României sunt aproape 
complet neglijate. 

Absorbţia fondurilor structurale europene, la cinci ani de la debutul exerciţiului financiar 2014-

2020, este în continuare modestă. 

Din cele 22,5 miliarde de euro, fonduri structurale şi de coeziune, acordate României în acest 
exerciţiu financiar, absorbţia efectivă este de 1,4 miliarde de euro, adică 6,5% din totalul 
sumei. 

 

 

Sursa: gazetaromaneasca.com  
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2.428 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

 

https://www.timpromanesc.ro/2-428-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

2.428 locuri de muncă vacante: 

 

Spania – 971 locuri de muncă: 950 muncitor necalificat în agricultură – cules căpșuni, 6 

muncitor necalificat în agricultură, 5 mecanic (reparare autovehicule cu remorcă), 4 tehnician 

turbine eoliene, 2 muncitor – cules struguri, 2 sudor TIG, 2 tractorist; 

 

Germania – 520 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curățenie, 54 electrician, 53 

instalator, 53 sudor, 51 lăcătuș, 24 șofer camion, 15 commis de rang/ demichef de rang/chef 

de rang, 12 commis de cuisine/ demichef de cuisine/ chef de partie/ souschef, 7 cameristă, 4 

manager hardware sisteme de securitate, 4 manager software sisteme de securitate, 4 

mecanic auto, 4 operator mașini CNC, 4 șofer autobuz, 3 instalator mașini, 3 mecanic 

industrial, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 2 inginer verificare și validare, 2 lucrător forestier, 2 

măcelar, 2 ospătar, 1 bucătar, 1 constructor structuri din metal, 1 coordonator activități 
arhitectură electrică, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer de sistem, 1 inginer dezvoltare, 1 

inginer proiectant, 1 tâmplar, 1 tehnician instrumentație și control, 1 tehnician sisteme de 

răcire, 1 tehnician sisteme electrice; 

 

Marea Britanie – 342 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 100 curier liber 

profesionist, 40 infirmier, 1 ciontolitor, 1 muncitor necalificat; 

 

Danemarca – 200 locuri de muncă: 200 lucrător în agricultură; 

 

https://www.timpromanesc.ro/2-428-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Letonia – 90 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuș mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav, 10 sudor mig-mag; 

 

Olanda – 82 locuri de muncă: 20 creatori buchete de flori, 15 lucrători calificați în grădinărit, 10 

operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, 10 culegători roșii, 10 

tâmplari, 10 zidari, 5 rigipsar, 1 instalator/montator țevi, 1 mecanic mașini agricole; 

 

Irlanda – 75 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 25 ciontolitor; 

 

Norvegia – 45 locuri de muncă: 20 tehnician/muncitor în hidroizolație a acoperișurilor, 10 

vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperișuri, 1 dentist, 1 designer structural, 1 frizer, 1 

inginer sistem electric, 1 inginer de proiectare a conductelor, 1 postdoctorand în ecologie 

marină, 1 postdoctorand în ecologie moleculară, 1 senior inginer automatist; 

 

Malta – 25 locuri de muncă: 10 operator de proces, 10 tehnician proces, 3 tehnician mecanic 

service, 2 tehnician electronică service; 

 

Polonia – 25 locuri de muncă: 10 șofer de TIR internațional, 10 zidar, 5 croitoreasă; 

 

Slovacia – 22 locuri de muncă: 5 operator de producție la strung CNC, 5 sudor, 4 cameristă, 3 

bucătar, 2 ajutor pentru bucătărie, 2 mecanic autovehicule, 1 specialist în administrație; 

 

Lituania – 10 locuri de muncă: 10 muncitor în construcții; 
 

Suedia – 9 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto, 1 tinichigiu auto; 

 

Franța – 4 locuri de muncă: 2 mecanic auto, 1 carosier, 1 tehnician mentenanță autovehicule; 
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Ungaria – 3 locuri de muncă: 1 agent vânzări, 1 contabil analitic, 1 manager produs; 

 

Belgia – 2 locuri de muncă: 2 tehnician; 

 

Slovenia – 2 locuri de muncă: 2 frizer/cofor; 

 

Bulgaria 

 

– 1 loc de muncă: 1 personal servicii clienți. 
 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 
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MRP INVITĂ ROMÂNII DE PRETUTINDENI SĂ FORMEZE REȚELE SOCIO-

PROFESIONALE 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-invita-romanii-de-pretutindeni-sa-formeze-retele-socio-profesionale/ 

 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) salută inițiativa Ambasadei României în 

Republica Federală Germania de a promova conceptul reţelelor socio-profesionale formate din 

români care își derulează activitatea pe teritoriul statului german, ca modalitate de a încuraja 

coeziunea și dezvoltarea comunităților românești. Este vorba despre medici, It-iști, arhitecţi, 

constructori, jurişti, cadre universitare, cercetători, studenţi etc care aduc cinste României și 
plus valoare atât țării din care provin, cât și celei de rezidență. 

 

„Munca echipei de la ambasadă, condusă de Excelența Sa, domnul ambasador Emil 

Hurezeanu, este un model pentru toate statele în care există comunități românești, iar 

lansarea în premieră a Rețelei medicilor români din Germania este un prim pas către 

încurajarea tuturor românilor de a se uni sub forma rețelelor profesionale sau a asociațiilor 

pentru a lucra împreună și a dezvolta proiecte de interes comun”, a subliniat ministrul pentru 

românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

MRP își propune extinderea inițiativei Ambasadei României la Berlin către toate țările în care 

există români și va începe o campanie de promovare prin instrumentele de Social-Media și via 

email a acestui concept. 

 

Informații suplimentare: 

 

Lansarea Rețelei medicilor români din Germania a avut loc pe data de 30 octombrie, la Berlin, 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-invita-romanii-de-pretutindeni-sa-formeze-retele-socio-profesionale/
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în prezența a numeroși profesioniști ce activează în domeniul medical. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.mprp.gov.ro/ 

 

http://www.mprp.gov.ro/
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INFORMARE ASUPRA VIZITEI DE LUCRU A DOMNULUI SENATOR MIHAIL RADU-MIHAI, 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII DIN 
SENATUL ROMÂNIEI, ÎN REGATUL ŢĂRILOR DE JOS ŞI  REPUBLICA FEDERALĂ 

GERMANIA 

 

În perioada 25 – 26 octombrie a.c. domnul senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul României, a efectuat o vizită de lucru 

în Regatul Ţărilor de Jos şi  Republica Federală Germania. 

 

În prima zi, domnul senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara ţării, s-a întâlnit cu membri ai comunităţii de români din Amsterdam, precum şi 

cu membrii Fundaţiei ROMPRO, fundaţie ce a fost creată şi susţinută de voluntari, care printr-o 

gamă largă de activităţi, doreşte să unească şi să sprijine comunitatea românească din 

Olanda. 
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Vineri, 26 octombrie a.c. a avut loc o  întrevedere cu E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul 

României în Republica Federală Germania, la Berlin. 

 

 

Cu acest prilej, au fost discutate aspecte ce ţin de diversificarea serviciilor consulare, a 

protecţiei şi asistenţei consulare cât şi de necesitatea deschiderii, într-un timp cât mai scurt, a 

unui oficiu consular la Stuttgart, pentru a veni în întâmpinarea  aşteptărilor legitime ale 

comunităţii româneşti din Germania. 

 

La finalul întâlnirii, preşedintele Comisiei pentru comunităţilor de români din afara ţării, domnul 

senator Mihail Radu-Mihai, şi-a exprimat deschiderea pentru continuarea unui dialog în 

beneficiul românilor din Germania. 

 

Totodată, în cadrul vizitei de lucru din Republica Federală Germania, domnul senator Mihail 

Radu-Mihai, preşedintele Comisiei pentru comunităţilor de români din afara ţării a participat la  
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dezbaterea ”Diaspora faţă în faţă cu parlamentari” organizată de asociaţia ”Diaspora Civică 

Berlin”. 

 

 

 

 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării a iniţiat un dialog cu o parte din membri ai Consiliului Românilor de Pretutindeni. 


