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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. La Cernăuţi a avut loc conferinţa „Masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă: 78 de ani – 1941-

2019” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. Sesiunea de informare privind finanţările nerambursabile oferite de MRP a ajuns în Spania 

3. MRP în dialog cu comunitatea românească din Roma 

4. Campania de informare privind accesarea fondurilor nerambursabile a ajuns la Torino 

5. Campania de informare privind Ghidul Beneficiarului 2019 a ajuns în Albania 

6. Românii din Catania au serbat alături de italieni pe ocrotitoarea oraşului- Sf Agata 

 

III. ACTUALITATE 

7. Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingenţă în cazul unui scenariu no 

deal pentru studenţii care participă la programul Erasmus 

8. Credite imobiliare pentru românii din Diaspora. Cum se obţin 

9. Viorel Badea: „Aceste alegeri reprezintă o mare încercare pentru Moldova” 

10. ICR Istanbul şi Opera de Stat Süreyya din Istanbul anunţă un Concert de gală dedicat 

Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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, 

 

3 

LA CERNĂUŢI A AVUT LOC CONFERINŢA „MASACRELE DE LA LUNCA ŞI FÂNTÂNA 

ALBĂ: 78 DE ANI – 1941-2019” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29711-2019-02-05-10-21-05.html 

 

La Cernăuţi s-a desfăşurat conferinţa „Masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă: 78 de ani – 

1941-2019", eveniment organizat de Societatea „Golgota" a românilor din Ucraina în incinta 

Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi", transmite Romanian Global News, citând 

Buc Press. 

 

Conferinţa a fost moderată de preşedintele societăţii „Golgota", Octavian Bivolaru, care a 

analizat în linii mari activitatea din ultimele decenii ale asociaţiei pe care o conduce în 

contextul aflării adevărului istoric despre masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă. 

 

Pagini triste din istoria românească din regiunea Cernăuţi au fost evocate în timpul conferinţei 

de membrii societăţii „Golgota": masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă: 78 de ani – 1941-

2019. 

 

Printre vorbitori s-au numărat: Octavian Voronca, Maria Toacă, Vasile Rauţ, Dragoş Olaru, 

Ştefan Broască, Ion Broască, Vasile Carlaşciuc, Ion Chiriliuc, Ion Gaină ş.a. 

 

De menţionat că ministrul consilieri Edmond Neagoe a adresat membrilor activi ai societăţii 

„Golgota" un mesaj de mulţumire din partea Consulatului General al României la Cernăuţi, 

condus de Irina Loredana-Stănsculescu pentru evenimentele de comemorare a martirilor 

neamului şi de păstrare a memoriei istorice româneşti în regiunea Cernăuţi. 

 

Masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă sunt şi acum o rană deschisă în gândirea românească 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29711-2019-02-05-10-21-05.html
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de pretutindeni. Un amplu reportaj video de la evenimentul organizat de societatea „Golgota" – 

în subsolul acestui text (de RVC Studio, Vasile Rauţ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SESIUNEA DE INFORMARE PRIVIND FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE OFERITE DE 

MRP A AJUNS ÎN SPANIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-in-

spania/ 

 

Campania de informare privind accesarea de fonduri nerambursabile MRP a ajuns în Spania, 

ţară care găzduieşte una din cele mai importante comunităţi româneşti din Europa. 

 

În acest sens, secretarul general Alina Hagima s-a deplasat în Sevilla şi Madrid, unde a 

desfăşurat sesiuni de informare privind accesarea de finanţări nerambursabile oferite de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

În contextul acestor întrevederi organizate cu sprijinul Ambasadei României la Madrid şi al 

Consulatului General al României la Sevilla, oficialul MRP a prezentat membrilor comunităţii 

româneşti, reprezentanţilor mediului asociativ, ai clerului şi ai mass-media de limba română, 

etapele pe care trebuie sa le urmeze în vederea depunerii documentaţiei necesare creării unui 

dosar eligibil. 

 

Totodată, participanţilor le-au fost prezentate principalele linii de activitate ale ministerului 

precum şi proiectele iniţiate în anul 2018 şi care continuă în 2019. 

 

În zilele următoare, campania de informare va ajunge în Roma şi Torino (Italia). (Calendar 

MRP 

 

Informaţii suplimentare: 

Românii reprezintă în acest moment cea mai mare comunitate de străini din Spania. Conform 

datelor publicate de autorităţile spaniole, numărul românilor rezidenţi în Spania este de puţin 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-in-spania/
http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-in-spania/
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peste 1 milion de persoane. 
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MRP ÎN DIALOG CU COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN ROMA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-comunitatea-romaneasca-din-roma/ 

 

Delegaţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni condusă de ministrul Natalia-Elena 

Intotero a avut zilele acestea, la Roma, întrevederi cu reprezentanţi ai mediului asociativ, ai 

cultelor româneşti şi ai mass-media de limba română din Italia. În acest sens, ministrul le-a 

făcut cunoscute celor prezenţi liniile principale de activitate ale ministerului, atât iniţiativele 

MRP desfăşurate în 2018 cât şi proiectele propuse pentru anul 2019. 

 

Totodată, în cadrul întrevederii organizate cu sprijinul Ambasadei României în Republica 

Italiană, secretarul general Alina Hagima a coordonat o sesiune de formare privind accesarea 

fondurilor nerambursabile oferite de MRP, ocazie cu care le-a prezentat membrilor comunităţii 

româneşti din Roma, metodologia redactării documentaţiei proiectelor în vederea creării unui 

dosar eligibil. Întrevederea s-a bucurat şi de prezenţa Excelenţei Sale, domnul George 

Bologan, Ambasadorul României în Republica Italiană. 

 

Agenda vizitei a continuat cu participarea ministrului Intotero la Adunarea Eparhială şi 

Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI), întrunită sub preşedinţia 

Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Evenimentul s-

a desfăşurat în incinta Centrului Mariapoli P.A.F.O.M., din localitatea Castel Gandolfo (RM), 

numărul total al participanţilor ridicându-se la peste 800 de persoane. 

 

În mesajul său de salut celor prezenţi, demnitarul român a reiterat importanţa menţinerii şi 

promovării identităţii lingvistice şi spirituale a românilor de pretutindeni şi rolul pe care biserica 

îl are în realizarea proiectelor educaţionale, educaţia reprezentând un domeniu prioritar pentru 

MRP. 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-comunitatea-romaneasca-din-roma/
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De asemenea, preoţii prezenţi au participat şi la o reuniune de formare derulată de secretarul 

general Alina Hagima privind modalităţile de accesare a finanţărilor nerambursabile oferite de 

MRP. 

 

Demersul are scopul de a-i încuraja pe românii de pretutindeni să depună într-un număr cât 

mai mare proiecte cu impact asupra comunităţii, cu accent pe păstrarea identităţii culturale, 

lingvistice, etnice şi religioase româneşti. În perioada imediat următoare, campania de 

informare privind modalităţile de acordare de finanţări nerambursabile MRP va ajunge la 

Torino. 

 

Informaţii suplimentare: 

 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică din Italia, numărul total de 

cetăţeni români rezidenţi în Italia în 2018 era de 1.190.091. 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 

A AJUNS LA TORINO 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-accesarea-fondurilor-nerambursabile-a-ajuns-la-

torino/ 

 

 

Secretarul general Alina Hagima a prezentat marţi, 6 februarie, la Torino, în cadrul unei 

întrevederi cu membrii comunităţii româneşti, liniile principale de acţiune ale MRP şi proiectele 

ministerului prevăzute pentru anul 2019, în contextul campaniei de informare privind 

accesarea fondurilor nerambursabile oferite de către Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

Sesiunea de informare a fost organizată cu sprijinul Consulatului General al României la 

Torino şi face parte din seria evenimentelor organizate în această perioadă de MRP cu scopul 

de a prezenta românilor de peste hotare modalităţile şi condiţiile prin care aceştia pot beneficia 

de finanţare nerambursabilă precum şi paşii pe care trebuie să îi urmeze pentru a depune 

proiecte eligibile. 

 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-accesarea-fondurilor-nerambursabile-a-ajuns-la-torino/
http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-accesarea-fondurilor-nerambursabile-a-ajuns-la-torino/
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În cadrul evenimentului au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din 

regiunile Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta şi ai mass-media de limba română. 

 

Informaţii suplimentare: 

 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică din Italia, numărul total de 

cetăţeni români rezidenţi în Italia în 2018 era de 1.190.091. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND GHIDUL BENEFICIARULUI 2019 A AJUNS ÎN 

ALBANIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-ghidul-beneficiarului-2019-a-ajuns-in-albania/ 

 

Delegaţia MRP condusă de secretarul de stat Victor Alexeev a ajuns în Albania. În prima parte 

a agendei, demnitarul MRP a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul României în 

Republica Albania, Excelenţa Sa, Mircea Perpelea şi cu consulul onorific al României, Elvis 

Toci. Discuţiile s-au concentrat pe situaţia actuală a comunităţii de aromâni din Albania, cu 

accent pe nevoile şi speranţele etnicilor din teritoriu. 

 

A urmat o vizită la grădiniţa şi şcoala aromână din Divjakë, unde coordonatorii acestui proiect 

au solicitat sprijin pentru reabilitarea şi modernizarea sălilor de clasă, astfel încât copiii 

aromâni care participă la ore să se bucure de un mediu protejat şi de condiţii optime procesului 

de învăţare. Cu acest prilej, secretarul de stat MRP, alături de consulul Raul Truţescu din 

cadrul Ambasadei României la Tirana, s-a întâlnit şi cu primarul localităţii, Fredi Kokoneshi, 

căruia partea română i-a propus dezvoltarea unor proiecte educaţionale comune. 

Vizita a continuat la Tirana cu o sesiune de discuţii aplicate cu reprezentanţi ai mediului 

asociativ românesc şi ai mass-media în limba română, în vederea prezentării Ghidului 

Beneficiarului MRP 2019 şi a procedurilor de obţinere a finanţărilor nerambursabile. 

Participanţii la activitate au adus în vedere posibilitatea întreprinderii unor demersuri prin care 

MRP să realizeze mai multe sesiuni de informare şi pregătire în Albania, dat fiind că 

particularităţile lingvistice ale etnicilor impun nevoia unei atenţii suplimentare. De asemenea, 

liderii mediului asociativ au cerut Guvernului României analizarea posibilităţilor de a primi mai 

multe burse de studiu pentru studenţii aromâni. 

În cea de-a doua parte a vizitei, delegaţia a vizitat biserica aromână din Corcea şi a purtat 

discuţii cu preotul paroh, care a informat că şi-ar dori sprijin în finalizarea bisericii şi în crearea 

http://www.mprp.gov.ro/web/campania-de-informare-privind-ghidul-beneficiarului-2019-a-ajuns-in-albania/
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unei şcoli de duminică. În acest sens, secretarul de stat a încurajat depunerea de proiecte la 

MRP pentru pilonul „Spiritualitate şi Tradiţie”. 

La Corcea, delegaţia MRP a vizitat Consulatul Onorific al României, unde a avut loc o întâlnire 

cu reprezentanţi ai domeniului academic şi ai mediului asociativ, care şi-au arătat interesul 

pentru realizarea unor proiecte educaţionale axate în principal pe dezvoltarea limbii române şi 

dialectului aromân. Totodată, oficialul MRP a avut o întrevedere cu primarul localităţii, Sotiraq 

Filo, ocazie prin care a fost avansată propunerea derulării unor iniţiative comune şi a unor 

înfrăţiri pentru a consolida legăturile dintre comunităţi şi mai mult. 

Pe parcursul vizitei delegaţia a fost însoţită de Excelenta Sa, Mircea Perpelea, Ambasadorul 

României în Republica Albania. 

Vizita secretarului de stat în Albania încheie sesiunea de informare privind finanţările 

nerambursabile şi Ghidul MRP 2019 derulată în comunităţile istorice. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ROMÂNII DIN CATANIA AU SERBAT ALĂTURI DE ITALIENI PE OCROTITOAREA 

ORAŞULUI- SF AGATA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29727-2019-02-07-09-25-47.html 

 

În fiecare an, la începutul lunii februarie, cetatea Catania aflată la poalele vulcanului Etna, o 

sărbătoreşte pe patroana sa - sfânta Agata.Procesiunile pe străzile oraşului, cu racla de argint 

a sfintei, adună mii şi mii de credincioşi din toate colţurile Siciliei, de aceea este şi considerată 

a fi una dintre cele mai mari manifestări ale creştinilor din lume, transmite preoteasa Geta 

Ichim, preluată de Romanian Global News. 

 

Şi ortodocşii români din Catania îşi demonstrează an de an, dragostea faţă de ocrotitoarea lor. 

 

Parohia ortodoxă română "SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA" a sărbătorit hramul său, în mai multe 

zile, prin manifestări culturale şi religioase, realizate de credincioşii ce trăiesc şi muncesc aici. 

 

Lăcaşul de cult s-a îmbogăţit cu o nouă icoană cu chipul sfintei muceniţe, iar icoana Învierii 

Domnului, a fost finalizată pe tavanul bisericii în aceste zile. 

 

În duminica premergătoare praznicului, enoriaşii din toate colţurile provinciei, au venit la jertfa 

lui Hristos, să-I mulţumească pentru binefacerile primite şi pentru a primi Sfânta Împărtăşanie. 

 

Cu acest prilej, părintele paroh Mihai Gabriel Ichim a dăruit icoane cu sfânta Agata şi a 

reamintit necesitatea participării la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători, ca trepte obligatorii 

pe care trebuie să le străbată creştinii în urcuşul lor duhovnicesc. 

 

De asemeni, a subliniat prezenţa la rugăciunea zilnică în comun, a unui număr impresionant 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29727-2019-02-07-09-25-47.html
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de enoriaşi din parohie, convorbire cu Dumnezeu ce-i aduce mai aproape de Hristos şi de 

viaţa veşnică. 

 

La sfârşitul slujbei, un emoţionant buchet de rugăciuni, a fost oferit în dar sfintei, de către cei 

mai mici credincioşi, împreună cu fraţii, părinţii şi bunicii lor. 

 

Copiii ce au participat la citirea rugăciunilor la strană, la activităţile şcolii parohiale şi la toate 

festivalurile, au primit ca premiu, cărţi cu frumoase învăţături creştine. 

 

Enoriaşii milostivi au pregătit pachete şi un frumos tort împodobit cu icoana sfintei Agata 

pentru toţi credincioşii . 

 

În partea a doua a zilei s-a desfăşurat agapa, într-un spaţiu mai larg, ce a permis ca voia bună 

şi bucuria să se manifeste din plin. 

 

Parohul a dăruit diplome şi a felicitat credincioşii ce au lucrat cu multă dăruire în via Domnului, 

în anul ce a trecut, pe cei ce au contribuit în mod deosebit la realizarea picturii tavanului din 

naosul şi pronaosul bisericii. 

 

Nu au fost uitaţi nici enoriaşii ce au participat cu succes la realizarea festivalurilor, a serbărilor 

şi a tuturor evenimentelor din biserică. 

 

Ziua s-a încheiat cu tortul festiv, oferit în dar din partea păstorului parohiei. 

 

Marţi, 5 februarie, s-a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în cinstea sfintei Agata, 

alături de enoriaşii ce nu merg la lucru şi sunt liberi şi câţiva pelerini din Romania. 
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S-au dăruit icoane şi s-a mulţumit ocrotitoarei pentru tot ajutorul, pentru toate realizările din 

acest an şi pentru toate rugăciunile pe care le-a mijlocit către Tatăl ceresc pentru toţi 

credincioşii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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COMISIA EUROPEANĂ ADOPTĂ SETUL FINAL DE MĂSURI DE CONTINGENŢĂ ÎN 

CAZUL UNUI SCENARIU NO DEAL PENTRU STUDENŢII CARE PARTICIPĂ LA 

PROGRAMUL ERASMUS 

https://www.timpromanesc.ro/%EF%BB%BFcomisia-europeana-adopta-setul-final-de-masuri-de-contingenta-in-

cazul-unui-scenariu-no-deal-pentru-studentii-care-participa-la-programul-erasmus/ 

 

Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingenţă în cazul unui scenariu no deal 

pentru studenţii care participă la programul Erasmus+, normele privind coordonarea în materie 

de asigurări sociale şi bugetul UE 

 

Având în vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit să iasă din UE la data de 30 martie a 

acestui an fără a se ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeană a adoptat un 

set final de propuneri de contingenţă în domeniile programului Erasmus+, coordonării în 

materie de asigurări sociale şi bugetului UE. 

 

Aceste propuneri au fost prezentate în urma invitaţiilor formulate de Consiliul European 

(articolul 50), în noiemnbrie şi decembrie 2018, care vizau intensificarea activităţii de pregătire 

la toate nivelurile, a adoptării, la 19 decembrie 2018, a Planului de acţiune de contingenţă al 

Comisiei, care include mai multe măsuri legislative, şi a propunerilor de contingenţă prezentate 

săptămâna trecută, care vizau activităţile de pescuit din UE. Propunerile prezentate se adaugă 

activităţii ample de pregătire pe care Comisia a desfăşurat-o din decembrie 2017. 

 

Măsurile prezentate ar asigura faptul că, în cazul unui scenariu no deal tinerii din UE şi din 

Regatul Unit care participă la programul Erasmus+ la 30 martie 2019 îşi pot finaliza stagiul fără 

întrerupere, autorităţile statelor membre ale UE vor continua să ia în considerare perioadele de 

asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidenţă în Regatul Unit înainte de 

retragere, la calcularea prestaţiilor de asigurări sociale, cum ar fi pensiile, iar beneficiarii din 

https://www.timpromanesc.ro/%EF%BB%BFcomisia-europeana-adopta-setul-final-de-masuri-de-contingenta-in-cazul-unui-scenariu-no-deal-pentru-studentii-care-participa-la-programul-erasmus/
https://www.timpromanesc.ro/%EF%BB%BFcomisia-europeana-adopta-setul-final-de-masuri-de-contingenta-in-cazul-unui-scenariu-no-deal-pentru-studentii-care-participa-la-programul-erasmus/
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Regatul Unit ai finanţării acordate de UE vor primi în continuare plăţi în cadrul contractelor lor 

actuale, cu condiţia ca Regatul Unit să îşi onoreze în continuare obligaţiile financiare care îi 

revin în cadrul bugetului UE. Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre 

Uniunea Europeană şi Regatul Unit. 

 

Este important de remarcat faptul că aceste măsuri nu vor atenua – şi nu pot să atenueze – 

impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire şi nici 

nu reinstituie toate avantajele conferite de statutul de membru al UE sau condiţiile favorabile 

ale unei eventuale perioade de tranziţie, astfel cum se prevede în acordul de retragere. 

 

Propunerile prezentate au caracter temporar şi un domeniu de aplicare limitat şi vor fi adoptate 

unilateral de către UE. Acestea ţin seama de discuţiile purtate cu statele membre. Comisia va 

continua să sprijine statele membre în activitatea lor de pregătire şi şi-a intensificat eforturile, 

de exemplu prin organizarea de vizite în toate capitalele UE27. 

 

Protejarea drepturilor participanţilor la programul Erasmus+ 

 

Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE. La 30 martie, în cadrul 

programului Erasmus+, 14 000 de tineri din UE27 (inclusiv studenţi, stagiari în învăţământul 

superior şi în învăţământul profesional şi tehnic, cursanţi tineri şi personal didactic) se vor afla 

în Regatul Unit şi 7 000 de astfel de participanţi din Regatul Unit se vor afla în UE27. În cazul 

unui scenariu no deal, aceşti participanţi nu ar putea să îşi încheie stagiul Erasmus+ şi este 

posibil să nu mai fie eligibili pentru a beneficia de granturi. Propunerea prezentată astăzi 

vizează remedierea acestei situaţii, prin asigurarea faptului că, în cazul unui astfel de scenariu, 

studenţii şi stagiarii aflaţi în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul 

retragerii Regatului Unit îşi pot finaliza studiile şi pot primi în continuare finanţările sau 
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granturile relevante.  

 

Protejarea drepturilor în materie de asigurări sociale ale cetăţenilor  

 

Comisia a subliniat în mod constant faptul că drepturile cetăţenilor UE în Regatul Unit şi cele 

ale resortisanţilor Regatului Unit în UE reprezintă o prioritate. Aceştia nu ar trebui să suporte 

consecinţele Brexitului. Propunerea prezentată astăzi vizează să asigure faptul că, în cazul 

unui scenariu no deal, drepturile persoanelor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie 

înainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate. Aceste drepturi includ perioadele de 

asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidenţă în Regatul Unit înainte de 

retragere. De exemplu, acest lucru înseamnă că, în cazul în care un cetăţean al UE27 a lucrat 

timp de 10 ani în Regatul Unit înainte de Brexit, această perioadă ar trebui să fie luată în 

considerare de autorităţile competente din statele membre ale UE la calcularea drepturilor de 

pensie ale persoanei respective, atunci când se retrage din câmpul muncii. 

 

Regulamentul propus asigură faptul că statele membre continuă să aplice principiile de bază 

ale coordonării asigurărilor sociale în UE, şi anume agregarea, asimilarea şi egalitatea de 

tratament. Propunerea prezentată astăzi nu reinstituie, în niciun caz, avanta jele semnificative 

ale acordului de retragere, astfel cum a fost convenit la 14 noiembrie. Nu acoperă drepturile 

acumulate după 29 martie 2019 şi nici exportabilitatea prestaţiilor în numerar, furnizarea 

continuă a prestaţiilor de boală în natură şi normele privind legislaţia aplicabilă. 

 

Protejarea beneficiarilor bugetului UE 

 

După cum s-a subliniat în repetate rânduri, toate angajamentele asumate de cele 28 de state 

membre ar trebui onorate de cele 28 de state membre. Acest lucru este, de asemenea, valabil 
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în cazul unui scenariu no deal, în care s-ar aştepta din partea Regatului Unit să îşi onoreze 

toate angajamentele asumate în perioada în care a fost membru al UE.  

 

Propunerea prezentată astăzi îi permite UE ca, în cazul unui scenariu no deal, să fie în măsură 

să îşi onoreze angajamentele şi să continue să efectueze plăţi în 2019 către beneficiarii din 

Regatul Unit pentru contractele semnate şi deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu 

condiţia ca Regatul Unit să îşi onoreze obligaţiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 

al UE şi să accepte toate verificările de audit şi controalele necesare. Acest lucru ar contribui 

la atenuarea impactului semnificativ al unui scenariu no deal pentru o gamă largă de domenii 

care beneficiază de finanţare din partea UE, cum ar fi cercetarea, inovarea sau agricultura.  

 

Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre UE şi Regatul Unit şi nu aduce 

atingere respectivului acord în cazul unui scenariu no deal. 

 

Etapele următoare 

 

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu Parlamentul European şi cu Consiliul pentru 

a asigura adoptarea actelor legislative propuse, astfel încât acestea să intre în vigoare până la 

30 martie 2019. Comisia reaminteşte, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului, 

faptul că este important ca actele delegate să intre în vigoare cât mai curând posibil. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CREDITE IMOBILIARE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA. CUM SE OBŢIN 

https://www.dcbusiness.ro/credite-imobiliare-pentru-romanii-din-diaspora-cum-se-ob-

in_598569.html?fbclid=IwAR3N-6SPOrCDZQtFjYWzxB8wtetW93kNFkwyeINxz_9c4gKraLnOvbM7t6s 

  

Unii dintre românii care lucrează în străinătate îşi doresc să cumpere o locuinţă în ţară dar nu 

ştiu pe ce cale să o apuce, dacă şi care sunt băncile care oferă astfel de credite. 

Băncile din România oferă credite imobiliare chiar şi pentru cei care muncesc în afara 

graniţelor ţării, în anumite condiţii. 

Dintre băncile care dau astfel de credite se numără: Banca Transilvania, Alpha Bank, Unicredit 

Bank, ING Bank, BCR sau BRD. 

 

Actele condiţiile care ar putea să fie cerute de băncile româneşti: 

 

- solicitantul trebuie să fie angajat pe perioadă nedeterminată 

 

- minimum un an vechime la ultimul loc de muncă, sau continuitate fără pauză între locurile de 

muncă 

- fişă fiscală de la angajator 

- extras de cont din ultimul an 

- fluturaş de salariu 

- carnet de muncă în original 

- contractul de muncă tradus şi legalizat 

- un girant din ţară. 

 

 

Sursă: dcbusiness.ro 

https://www.dcbusiness.ro/credite-imobiliare-pentru-romanii-din-diaspora-cum-se-ob-in_598569.html?fbclid=IwAR3N-6SPOrCDZQtFjYWzxB8wtetW93kNFkwyeINxz_9c4gKraLnOvbM7t6s
https://www.dcbusiness.ro/credite-imobiliare-pentru-romanii-din-diaspora-cum-se-ob-in_598569.html?fbclid=IwAR3N-6SPOrCDZQtFjYWzxB8wtetW93kNFkwyeINxz_9c4gKraLnOvbM7t6s
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VIOREL BADEA: „ACESTE ALEGERI REPREZINTĂ O MARE ÎNCERCARE PENTRU 

MOLDOVA” 

https://moldova.europalibera.org/a/viorel-badea-aceste-alegeri-reprezint%C4%83-o-mare-%C3%AEncercare-

pentru-moldova-/29750366.html?fbclid=IwAR3QWa1LSTqkZAKnMYDAlYbrAjk-

hVGvJVV1WUWR2hoW9KC5_dL2rMobzdc 

 

Un interviu despre alegerile din R. Moldova cu senatorul PNL pentru Diasporă. 

 

Alegerile din 24 februarie reprezintă o mare încercare pentru Moldova, mai ales pentru că 

„există un partid care a reuşit să cumpere foarte mulţi parlamentari”, spune senatorul PNL 

pentru Diaspora, Viorel Badea într-un interviu acordat, la Strasbourg în exclusivitate Europei 

Libere. 

 

„Moldova este singura ţară de pe continentul european cu o schimbare de 80% a configuraţiei 

politice parlamentare, între două rânduri de alegeri”, arată politicianul liberal din România. El 

mai crede că Moldova nu îşi poate permite să rămână neutră şi că acest scenariu este doar o 

fantezie. „Cetăţenii R.Moldova trebuie să înţeleagă că nu există cale de mijloc: opţiunea a treia 

duce către Lumea a treia. Nu există decât drumuri către lumea civilizată sau drumuri către 

trecut. Iar drumul către lumea civilizată este drumul către UE”. 

 

Senatorul PNL Viorel Badea răspunde întrebărilor Iolandei Bădiliţă la Strasbourg 

 

Europa Liberă: Domnule Badea, cetăţenii moldoveni vor vota pentru prima dată în baza noului 

sistem mixt de votare- pe liste şi pe uninominal. Totul are loc pe fondul unui ”război” social şi 

politic derulat pe o perioadă lungă. Credeţi că aceste alegeri vor putea aduce pacea socială şi 

politică în R.Moldova? 

 

https://moldova.europalibera.org/a/viorel-badea-aceste-alegeri-reprezint%C4%83-o-mare-%C3%AEncercare-pentru-moldova-/29750366.html?fbclid=IwAR3QWa1LSTqkZAKnMYDAlYbrAjk-hVGvJVV1WUWR2hoW9KC5_dL2rMobzdc
https://moldova.europalibera.org/a/viorel-badea-aceste-alegeri-reprezint%C4%83-o-mare-%C3%AEncercare-pentru-moldova-/29750366.html?fbclid=IwAR3QWa1LSTqkZAKnMYDAlYbrAjk-hVGvJVV1WUWR2hoW9KC5_dL2rMobzdc
https://moldova.europalibera.org/a/viorel-badea-aceste-alegeri-reprezint%C4%83-o-mare-%C3%AEncercare-pentru-moldova-/29750366.html?fbclid=IwAR3QWa1LSTqkZAKnMYDAlYbrAjk-hVGvJVV1WUWR2hoW9KC5_dL2rMobzdc


 

 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, 

 

22 

Viorel Badea: „Este greu de crezut. Cetăţenii moldoveni nu sunt atât de bine informaţi cu 

privire la cei care vor fi pe liste. Aceasta este principala problemă din Moldova. Nu contează 

sistemul mixt sau nu, nu contează numărul de tururi, contează să îl cunoşti pe omul pe care îl 

„încoţopeneşti” pe un scaun (cum se spune în Oltenia) pentru patru ani de zile. Pentru că cel 

mai important lucru la un parlamentar este să fie alături de cei care l-au ales. 

 

Eu vorbesc din propria mea experienţă. Atunci când intrăm în contact cu oamenii putem să 

rezolvăm multe lucruri. Aceste alegeri reprezintă o mare încercare pentru Moldova. Ţara s-a 

schimbat enorm de la ultimele alegeri şi până acum. 

 

Peisajul politic s-a transformat foarte mult. Există un partid care a reuşit să cumpere foarte 

mulţi parlamentari. Este singura ţară de pe continentul european cu o schimbare de 80% a 

configuraţiei politice parlamentare, între două rânduri de alegeri. Cetăţenii R.Moldova trebuie 

să înţeleagă că nu există cale de mijloc: opţiunea a treia duce către Lumea a treia. Nu există 

decât drumuri către lumea civilizată sau drumuri către trecut. Dar pentru a putea alege în mod 

obiectiv, trebuie să îi cunoască pe cei cărora le vor acorda încrederea.” 

 

Europa Liberă: Există în clipa de faţă trei variante de mesaj: neutru, pro europen şi pro-rus. 

Preşedintele actual, dl Dodon, deşi este recunoscut ca un politician pro-rus, susţine că nu este 

nici pro-rus, nici pro-european, ci că susţine doar interesele R.Moldova. Pe de altă parte, avem 

Blocul ACUM, o mişcare pro-eurpeană în care se află dna Maia Sandu şi dl Andrei Năstase, 

care declară clar că proiectul principal este aducerea Moldovei în UE. Aşadar cetăţenii au de 

ales între cei care au mesaje pro-ruse, cei care au mesaje pro-europene şi cei care au mesaje 

neutre. Toate aceste mesaje se tranduc în viitorul R.Moldova. 

 

Viorel Badea: „Aceste alegeri reprezintă o mare încercare pentru Moldova” 



 

 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, 

 

23 

Viorel Badea: „Absolut. Zâmbeam când vorbeaţi de neutralitate, pentru că m-am gândit la 

Elveţia. Probabil că dl preşedinte Dodon crede că poate să transforme Moldova într-o ţară care 

are acelaşi statut ca cel al Elveţiei. Este absurd. Nu există aşa ceva în lumea reală. Nici măcar 

un preşedinte cum este Macron nu poate să îşi asume pentru Franţa un statut de neutralitate. 

Nu am auzit-o pe Angela Merkel transmiţând astfel de mesaje de neutralitate, în care 

Germania ar fi un fel de struţo-cămilă care încearcă să îi împace pe toţi. 

 

Vreau să îi dau dlui Dodon următorul mesaj: nici măcar Isus Hristos nu a reuşit să îi împace pe 

toţi. Cu atât mai puţin dl Dodon. Eu cred că unica soluţie viabilă pentru cetăţenii R.Moldova 

este revenirea acasă în Europa. Locul Basarabiei este în Europa. Restul, sunt scenarii tragi-

comice. Nu vom reuşi să readucem alături de noi R. Moldova dacă cetăţenii vor continua să 

creadă în mesajele false pe care le transmit cei asemenea dlui Dodon. R. 

 

Moldova are o singură cale pentru dezvoltarea sa, în condiţile în care UE este principalul 

finanţator al R. Moldova. Tot ce se face în R. Moldova se face cu bani europeni. Ca atare, 

cetăţenii ar trebui 

 

Moldova are o singură cale pentru dezvoltarea sa, în condiţile în care UE este principalul 

finanţator al R. Moldova ... 

să meargă pe mâna celor care sunt în relaţii foarte bune cu UE şi în care UE are încredere. 

Maia Sandu şi Andrei Năstase sunt singurii politicieni din R.Moldova care au notorietate şi 

credibilitate în UE. Eu cred că unica soluţie pentru ca R.Moldova să revină acasă în Europa 

este ca cetăţenii moldoveni să o dea opţiunii susţinute de către mişcarea ACUM, de către Maia 

Sandu şi Andrei Năstase.” 

 

Europa Liberă: Ştiu că una dintre marile frustări ale PNL, al cărui senator pentru Diaspora 
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sunteţi, este că România nu are drept prioritate, acum când deţine preşedinţia Consiliului UE, 

integrarea R:Moldova. PNL a criticat de multe ori guvernul român pentru această scăpare, 

probabil că nu se mai poate face nimic, dar vă întreb: ce face PNL, independent de guvern, 

pentru a profita de preşedinţia română a Consiliului şi a pune într-un fel sau altul Moldova pe 

agenda UE? 

 

Viorel Badea: „Bineînţeles. Prin toate acţiunile pe care le vom întreprinde în următoarele şase 

luni vom încerca să readucem Moldova ca prioritate pe agenda guvernului român. Cred că 

actuala guvernare de la Bucureşti dă dovadă de laşitate în 

 

Vom încerca să readucem Moldova ca prioritate pe agenda guvernului român ... 

momentul în care închide ochii când e vorba de promovarea intereselor R. Moldova, iar pe de 

altă parte, un lucru de notorietate cunoscut de români este cârdăşia în care se află PSD-ul, 

actualul partid de guvernământ de la Bucureşti, cu Partidul Democrat din R. Moldova. Probabil 

a existat o discuţie de genul, nu vă amestecaţi în R.Moldova, pentru că aici noi suntem „jupâni” 

(acum, că au cumpărat 80% dintre parlamentari şi primari), şi, cu siguranţă, ruga le-a fost 

ascultată de către PSD, pentru că vedem că într-adevăr, că actuala guvernare de la Bucureşti, 

acum, când deţine preşedinţia UE, nu vorbeşte răspicat despre necesitatea lărgirii UE şi cu 

R.Moldova. Este absurd! 

 

Pe parcursul tuturor întâlnirilor cu reprezentanţii Chişinăului, guvenarea PSD a repetat obsesiv 

că susţine eurointegrarea R. Moldova, iar acum că deţinem preşedinţia Consiliului UE, nici un 

cuvânt despre asta!” 

 

Europa Liberă: Dacă acest interviu ar avea loc în martie, după alegeri, care ar fi mesajul Dvs. 

către cetăţenii moldoveni? 
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Viorel Badea: „Fiţi stăpâni în ţara voastră, fiţi responsabili cu viitorul ţării, pentru că mâine vor 

veni copiii voştri şi vă vor bate obrazul. Nu uitaţi de cei peste un milion de basarabeni plecaţi în 

diaspora şi nu uitaţi că Basarabia este şi a lor, nu doar a voastră” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: moldova.europalibera.org 
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ICR ISTANBUL ŞI OPERA DE STAT SÜREYYA DIN ISTANBUL ANUNŢĂ UN CONCERT 

DE GALĂ DEDICAT PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29726-2019-02-07-09-16-52.html 

 

Primăvara începe în acorduri armonioase la Istanbul. Vineir, 1 martie 2019, de la ora 20.00, 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul organizează un concert 

extraordinar, alături de Consulatul General al României la Istanbul şi Opera de Stat Süreyya - 

Primăria Kadıköy, moment dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, 

transmite un comunicat de presă al ICR Istanbul, preluat de Romanian Global News. 

 

O dublă premieră extraordinar de importantă pentru reprezentanţa de la Istanbul. Colaborăm 

cu un valoros partener, Opera de Stat Süreyya – instituţie cu una dintre cele mai frumoase şi 

de prestigiu clădiri ale oraşului, şi care, pentru prima dată în istoria colaborărilor sale, pune la 

dispoziţie minunata sală de operă pe care o deţine unui centru cultural european. Iar cea de-a 

doua premieră este colaborarea cu Orchestra Symfactory din Bucureşti. 

 

Concertul de gală va fi susţinut de Orchestra Symfactory din Bucureşti, condusă de tânărul 

dirijor Bogdan Postolache, iar solistă va fi Otilia Rădulescu Ipek, soprană de origine română şi 

prim-solistă a Operei de Stat Süreyya din Istanbul. 

 

Concertul de muzică clasică dedicat Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene se va 

desfăşura, aşadar, la Opera de Stat Süreyya, aflată pe partea asiatică a metropolei. 

 

Symphactory Orchestra, iniţial sub denumirea de Silvestri Orchestra, este una dintre cele mai 

tinere orchestre din România. Orchestra a fost fondată în anul 2012 la iniţiativa unor tineri 

artişti, pregătirea muzicală aparţinând dirijorilor Tiberiu Soare şi Gabriel Bebeşelea. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29726-2019-02-07-09-16-52.html
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Tinereţea, entuziasmul şi profesionalismul de care au dat dovadă le-au atras alături artişti de 

renume din ţară şi străinătate: violonistul Alexandru Tomescu, basbaritonul Zoltan Nagy, 

violonista Simina Croitoru, dirijorul irlandez David Brophy, tenorul Bogdan Mihai, baritonul 

Jean Kristoff Bouton, soprana Rodica Vica, baritonul Şerban Vasile, dirijorul Bogdan 

Postolache, tenorul George Virban. 

 

Au participat la festivaluri precum: Bucharest Music Film Festival, B-Fit in the Street, Festivalul 

„George Enescu", Festivalul de Tradiţii Maramureşene de la Săpânţa,Transilvanian Tattoo 

Festival etc. 

 

Au colaborat cu artişti importanţi: actriţa Dorina Lazăr, percuţionistul Zoli Toth, Nicu Alifantis, 

compozitorul Virgil Popescu, membrii ai trupelor Kripton şi Antract. 

 

Otilia Rădulescu Ipek s-a născut în Piteşti şi din copilărie s-a dedicat muzicii, începând cu 

studiul la vioară, continuând mai târziu cu cel al cântului. Pasiunea pentru muzica uşoară a 

adus-o în anul 1986, ca solist vocal, pe scena secţiei de estradă a Teatrului Al. Davila din 

Piteşti, urmând câţiva ani plini de spectacole, turnee şi premii la diverse festivaluri pentru tineri 

muzicieni, culminând cu anul 1989 când a câştigat Trofeul Mamaia. 

 

Anul 1991 a adus schimbări în viaţa şi cariera Otiliei Rădulescu odată cu hotărârea de a se 

stabili în Turcia. Ea a fost acceptată la secţia de canto a Conservatorului de Stat al Universităţii 

din Istanbul, a participat la cursurile masterclass susţinute de Leyla Gencer şi Giovanna 

Canetti, iar din anul 2000 este solistă a Operei de Stat din Istanbul. Pe cele mai importante 

scene din Republica Turcia, Otilia Rădulescu a interpretat roluri din G.Verdi, A.Borodin, 

W.A.Mozart, G. Donizetti, G.Puccini, V.Bellini, G. F. Handel etc. Începând din anul 2007, Otilia 
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Rădulescu Ipek este şi profesor de canto la Secţia de Operă a Conservatorului de Stat al 

Universităţii din Istanbul. În decembrie 2012, Ministerul Afacerilor Externe al României i-a 

acordat sopranei un Premiu de Onoare pentru merite deosebite în promovarea valorilor 

româneşti şi universale în relaţii internaţionale. În 2013, Otilia Rădulescu Ipek a primit Premiul 

Fundaţiei Semiha Berksoy pentru contribuţia adusă scenei lirice din Turcia. În 2014, i s-a 

decernat Premiul Lions pentru cea mai bună solistă de operă a anului. 

 

După absolvirea studiilor de violoncel din Bucureşti, Berna şi Zurich, Bogdan Andrei 

Postolache a urmat cursuri de dirijat cu Maestrul Horia Andreescu la Academia de Muzică 

Bucureşti.Activitatea sa, în rol de dirijor, l-a purtat în aproape toate marile oraşe din România 

cu orchestre diverse ca stil sau structură, de la cele de cameră, până la cele simfonice sau de 

operă. 

 

În 2013, Bogdan Andrei Postolache a condus Symphony Orchestra într-un turneu naţional, în 

oraşe ca Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Craiova, Braşov. 

 

Peste doar un an, cu această orchestră tânără,Bogdan Andrei Postolachea urcat pe scenăîn 

cadrul Galei de Operă organizat de Clubul Rotary din Sibiu. Un an mai târziu a fost organizat 

un nou turneu naţional în Bucureşti, Constanţa, Braşov, Cluj, Timişoara. 

 

În 2017, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii, Festivalul George 

Enescu i-a primit pe scena sa pe tinerii muzicieni ai Symphony Orchestra, în Piaţa Festivalului, 

sub bagheta lui Bogdan Andrei Postolache. 

 

În programul concertului de la Istanbul sunt incluse următoarele compoziţii: George Enescu - 

Preludiu la Unison din Suita Nr.1 pentru orchestra; Béla Bartok - Dansuri Româneşti; 
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Boccherini - Muzica nocturnă pe străzile din Madrid; Schubert - Ave Maria ; Verdi - Addio del 

passato din Traviata; Grigoraş Dinicu – Ciocârlia şi Hora Staccato. 

 

Repertoriul special ales pentru acest concert reprezintă un omagiu adus şcolii europene de 

muzică, în cel mai larg sens, de la compozitori recunoscuţi pe plan mondial, deschizând 

orizonturile muzicii de inspiraţie folclorică, prin lucrări alese deopotrivă de solistă şi dirijor. 

 

Opera de Stat Süreyya aparţine de Primăria Kadıköy. Süreyya Pasha a început construcţia 

clădirii în 1924 pentru a crea astfel un spaţiu de întâlnire, extrem de necesar, pentru 

evenimente culturale şi sociale care lipseau în Kadiköy şi a fost iniţial deschis la 6 martie 1927. 

Süreyya a fost impresionat de strălucirea teatrelor celebre din Europa în timpul vizitelor sale 

prin lume. Influenţa estetică şi funcţională asupra designului arhitectural al clădirii se reflectă în 

foaier, un exemplu de Art Deco, iar interiorul prezintă stiluri de arhitectură germană. Numit 

"Süreyya Opereti" şi deschis la 6 martie 1927, teatrul a fost primul din partea asiatică a 

Istanbulului şi al şaselea în întregul oraş. 

 

Opera Süreyya a fost redeschisă în anul 2007, cu Oratorio Yunus Emre (Opus 26) de Ahmet 

Adnan Saygun. Astfel, visul lui Süreyya Pasha pentru o operă a devenit realitate după 80 de 

ani. 

 

Clădirea găzduieşte Opera de Stat şi Balet din Istanbul, dar găzduieşte şi alte evenimente: 

recitaluri, piese contemporane, expoziţii de artă şi festivităţi importante, precum Balul Zilei 

Republicii. 

 

Acest proiect grandios reprezintă o premieră extraordinară pentru reprezentanţa nostră - este 

primul proiect pe care ICR Istanbul îl organizează în parteneriat cu Opera de Stat Süreyya din 
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Istanbul. 

 

Şi tot cu caracter de unicitate este şi faptul că ICR Istanbul este singurul institut cultural 

european cu care Opera de Stat Süreyya a acceptat un parteneriat, această din urmă 

prestigioasă instituţie turcă fiind extrem de selectivă în privinţa colaborărilor şi partenerilor. 

 

Astfel, proiectul contribuie substanţial la promovarea României prin relevarea culturii române, 

a operei româneşti, familiarizarea publicului cu muzica de inspiraţie folclorică românescă, dar 

şi cu cea clasică şi interpretarea aleasă a solistei, alături de o orchestră tânără şi dinamică. 
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