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CĂNTECE POPULARE ŞI TRADIŢIE ROMÂNEASCĂ, ÎMPĂRTĂŞITE ÎN CADRUL 

SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL ,,PORTRETE DE DASCĂLI” 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-populare-si-traditie-romaneasca-impartasite-in-cadrul-simpozionului-

international-portrete-de-dascali 

 

La data de 6 august 2017, în Sala de Festivități a UUSI, a avut loc Simpozionul Internaţional 

,,Portrete de dascăli”, ediţia a X –a, inițiat de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România în 

parteneriat cu Universitatea Umanistă de Stat din Ismail (Ucraina) și Centrul de Informare al 

României din cadrul UUSI. 

Activitatea s-a desfășurat în contextul Zilei Internaționale a Prieteniei. La Ismail au sosit 

aproape 80 de cadre didactice din România, Republica Moldova, Ucraina (Cernăuţi, 

Transcarpatia şi Odesa). 

Pentru a oferi oaspeților cele mai valoroase creaţii din zestrea folclorică din sudul Basarabiei, 

Centrul de Informare al României din cadrul UUSI, în colaborare cu Catedra de Limbi 

Romanice și Traducere, a inițiat un spectacol arstistic, cu genericul -“Cântecul și dansul 

popular ne unesc”, program susţinut de Consulatul General al României la Odesa. 

În cadrul acestei festivități, au fost invitați adevărați promotori și mesageri ai cântecului și 

dansului popular din comunitățile de etnie română din regiunea Odesa: Ion Marcu, un mare 

iubitor al tradiţiilor populare, conducător artistic al ansamlului „Tinerețea” din comunitatea 

Babele; Gheorghe Mîinea, directorul Casei de Cultură din comunitatea Cartal, 

 

Pentru înalta ţinută interpretativă, pentru frumusețea dansului şi diversitatea spectacolelor 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-populare-si-traditie-romaneasca-impartasite-in-cadrul-simpozionului-international-portrete-de-dascali
http://www.timpromanesc.ro/cantece-populare-si-traditie-romaneasca-impartasite-in-cadrul-simpozionului-international-portrete-de-dascali
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 acestora, colectivele de dans popular ”Opincuța” de la Casa de Cultură din comunitatea 

Cartal, condus de maestrul Nicolae Alexandrov  şi ansamblul vocal-model ”Doruleț”, condus 

de Mariana Cârlig, au ridicat publicul în picioare. 

Au fost prezenţi şi solişti  de muzică populară de la casa de Cultură din comunitatea Cartal, 

Lidia Caraivan,; solista Natalia Caluian, absolvientă a Academiei de Muzica, Teatru si Arte 

Plastice din Chisinau; solista Liudmila Mavrova , o tânară și talentată interpretată de muzică 

populară din comunitatea Cartal; solista orchestrei de muzică populară „Mugurel”, Casa de 

Cultură din s. Dolinscoie, Mihaela Munteanu. 
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PRODUCŢII ROMÂNEŞTI, PREZENTATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI DE FILM DE LA 

SARAJEVO 

http://www.timpromanesc.ro/productii-romanesti-prezentate-in-cadrul-festivalului-de-film-de-la-sarajevo 

 

Festivalul de Film de la Sarajevo, aflat la cea de-a 23-a ediţie, se desfăşoară în perioada 11-

18 august. În competiția ediției 2017 a festivalului vor fi prezente două producţii 

cinematografice româneşti: 

 

– Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor (regia Emanuel Pârvu) este difuzat în premieră 

mondială în cadrul competiției de lungmetraje și va fi proiectat în 15 august, ora 09:00 şi ora 

20:00, la Teatrul Naţional şi în data de 16 august, ora 14:15, la Multiplex Cinema City. La 

festival vor fi prezenţi regizorul Emanuel Pârvu, producătorul Miruna Berescu, Domnica 

Predoiu, producător executiv şi actorii Şerban Pavlu, Ana Radu, Adrian Titieni, Radu Gabriel, 

Vlad Corbeanu. 

 

– Planeta Petrila (regia Andrei Dăscălescu) este difuzat în premieră regională în cadrul 

competiției de documentare și va fi proiectat în data de 15 august, ora 15:00, la Multiplex 

Cinema City. Regizorul documentarului va fi prezent la festival, alături de producătorul 

Anamaria Antoci. 

 

Potrivit hotnews, un număr semnificativ de cineaşti români au fost invitaţi să ia parte la 

programele dedicate industriei cinematografice: CineLink, Docu Rough Cut Boutique şi Talents 

Sarajevo. 

CineLink Industry Days  facilitează întâlnirea profesioniștilor din industrie cu realizatorii unor 

filme aflate în diferite stadii de dezvoltare, prezentând cele mai promiţătoare proiecte 

regionale. Din România participă producătorii Anamaria Antoci şi Daniel Mitulescu. La 

CineLink Co-Production Market (proiecte în dezvoltare) sunt incluse producţiile Night (regia şi 

scenariu Gabriel Achim, coproducător Anca Puiu) şi Afrika (regizor Maya Vitkova, 

coproducător Anca Puiu), alături de alte 13 proiecte din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 

http://www.timpromanesc.ro/productii-romanesti-prezentate-in-cadrul-festivalului-de-film-de-la-sarajevo
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Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Slovenia, India, Macedonia, Serbia, Turcia şi Ungaria. 

CineLink Work in Progress  (filme aflate în postproducție)  include producţiile Mo’ (regizor 

Radu Dragomir, producător Liviu Marghidan) şi Never Let It Go (regizor şi producător Paul 

Negoescu, producător delegat Radu Stancu; coproducţie România-Bulgaria). Vor fi prezenţi la 

festival Radu Dragomir, Dana Rogoz, Paul Negoescu, Radu Stancu și Alex Trăilă, care este 

coordonatorul programului. 

Docu Rough Cut Boutique  prezintă Hands of God (regizor Laszlo Barna, coproducător Oana 

Giurgiu; Libra Film Productions) şi The Other Side of the Medal (regizor Denisa Morariu, 

producător Adrian Robe; Edmont Media România). Din echipa filmului The Other Side of the 

Medal vor fi prezenţi la festival regizorul Denisa Morariu, producătorul Adrian Robe, 

producătorul delegat Bianca Oana, directorul de imagine Cristian Tamaş şi Dragoş Hanciu, 

realizator de film documentar. Acest atelier de dezvoltare a proiectelor de film documentar 

reuneşte, în sesiuni de grup, întâlniri individuale şi sesiuni intense de story editing, specialişti 

din domeniu şi echipele filmelor selectate. Proiectele din cadrul Docu Rough Cut Boutique intră 

în competiţie pentru cinci premii în bani şi sprijin non-financiar pentru postproducţie. Premiul 

Digital Cube Award va fi desemnat de Cristian Nicolescu. 

Talents Sarajevo  se desfășoară pe toată durata festivalului, fiind o platformă regională de 

întâlnire și pregătire a 70 de artiști aspiranți din lumea filmului. Iniţiat în 2007 în colaborare cu 

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi Berlinale Talents, programul reuneşte participanţi 

din Europa de Sud-Est şi Caucazul de Sud. Din România au fost selectaţi următorii 

participanţi: Tudor Mircea (mentor, director de imagine), Ana Maria Comănescu (regizor), 

Diana Păroiu (producător), Alice-Genţiana Gheorghiu (editor), Boróka Biró (director de 

imagine), Theodora-Paula Gitana Sandu, Daniela-Eleonora Cupcencu (actriţe) şi Flavia Dima 

(presă). Pentru Pack&Pitch Projects a fost selectat proiectul I Hate Berlin în regia lui Valentin 

Hotea( producător delegat Diana Păroiu). 

Totodată, la festival vor fi prezenți Dan Angelescu, reprezentant al Festivalului Internaţional de 

Film Experimental Bucureşti (BIEFF), criticul de film Mihai Fulger, precum şi actriţa Cristina 

Flutur care interpretează un rol în filmul Grain (regia Semih Kaplanoğlu) inclus în cadrul 

competiţiei de lungmetraje. 
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Sarajevo Film Festival pune accent pe regiunea Europei Centrale şi de Est incluzând producţii 

din Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, 

Grecia, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia 

şi Ungaria. Astfel este facilitat accesul publicului internaţional la filme, talente şi proiecte 

viitoare reprezentative pentru acest spaţiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN EUROPA 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa-2 

 

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

882 locuri de muncă vacante:Marea Britanie – 335 locuri de muncă: 150 operatori depozit, 75 

măcelari/tranșatori/fasonatori, 75 operatori producție, 35 îngrijitor persoane la domiciliu; 

Germania – 152 locuri de muncă: 29 ospătar, 23 bucătar, 10 șofer profesionist, 5 asistent 

medical, 5 barman, 5 cameristă/roomboy, 5 lucrător în agricultură, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 

montator izolații clădiri, 4 personal servire clienți, 4 recepționer, 4 specialist sisteme de 

canalizare, 3 menajeră, 3 operator utilaje pentru construcții, 3 zidar, 2 ajutor bucătar, 2 commis 

de cuisine, 2 electrician în construcții, 2 electrician construcții cabluri, 2 lucrător în construcții, 

2 maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de 

drumuri, 2 operator mașini, 2 personal în domeniul hotelier, 1 administrator sistem Linux, 1 

coordonator evenimente, 1 instalator clădiri, 1 instalator/montator țevi, 1 inginer baze de date, 

1 lăcătuș, 1 lucrător în viticultură, 1 manager în construcții, 1 manager restaurant, 1 maistru 

construcții civile, 1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperișuri, 1 

muncitor în construcții din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 personal întâmpinare 

oaspeți, 1 sudor, 1 specialist restaurant; 

Cehia – 111 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

9 operator de producție, 8 șofer tir, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 

fizioterapeut, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician la mașini pentru prelucrarea produselor din 

plastic; 

Polonia – 103 locuri de muncă: 100 electrician, 3 croitoreasă; 

Irlanda – 70 locuri de muncă: 20 lucrător în ferme de vaci de lapte, 25 lucrător în depozit, 25 

lucrător în prelucrarea cărnii (măcelar/ciontolitor); 

Italia – 48 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu, 8 lucrător în agricultură; 

Norvegia – 27 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică, 3 mecanic autobuze, 1 medic dentist, 1 

personal curățenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 șofer/specialist 

carnaval; 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa-2
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Belgia – 14 locuri de muncă:  2 electrician întreținere și reparații, 2 operator CNC, 1 bucătar, 1 

brutar, 1 electrician nave senior, 1 magaziner, 1 montator semnalizare de cale ferată, 1 

montator linie superioară cale ferată, 1 operator mașină de îndoit cu forma liberă, 1 sudor semi 

automat, 1 stivuitorist, 1 șofer cu experiență în utilizarea macaralei; 

Spania – 10 locuri de muncă: 2 mecanic, 2 sudor TIG, 2 strungar, 2 tinichigiu industrial, 1 

drujbist/tăietor silvic, 1 operator toaletare arbori; 

Finlanda – 5 locuri de muncă: 3 operator CNC, 2 sudor MIG; 

Olanda – 5 locuri de muncă: 3 inginer de sistem, 1 inginer mecanic, 1 sudor construcții 

metalice; 

Slovenia – 2 locuri de muncă: 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de răcire, 1 medic dentist. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PREFECTURA RAGUSA (SICILIA) A CREAT GRUPURI DE LUCRU PENTRU 

CONTRACARAREA EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/prefectura-ragusa-sicilia-a-creat-grupuri-de-lucru-pentru-contracararea-exploatarii-

prin-munca 

 

Campania” Informare acasă! Siguranță în lume!” a început astăzi, 9 august, la Botoșani, în 

prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, alături de care s-au 

aflat secretarul de stat, Victor Micula, de la MAE, secretarul de stat, Mihai Chirică, de la MAI, 

secretarul de stat, Grațiela Drăghici, MMJS, E.S. Marco Giungi, Ambasadorul Italiei în 

România. 

Campania propune informarea români care vor să plece la muncă în străinătate sau care deja 

se află deja în afara granițelor, despre drepturile lor ca cetățeni europeni, dar şi asupra 

riscurilor care pot apărea atunci când merg în alte state fie să muncească, să studieze sau 

chiar să locuiască pentru un timp mai mare. 

„Este pentru prima dată când Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, împreună cu 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, sunt alături într-

un proiect care tinde să integreze toate instrumentele prin care încercăm să fim alături, să 

consiliem, să ajutăm, dar mai ales să prevenim fenomenele de trafic de forţă de muncă şi de 

muncă ilegală în străinătate”, a spus ministrul Păstârnac. 

Aceasta a mai adăugat că demersul ministerului vizează îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii 

serviciilor de informare pentru românii aflaţi în străinătate. ”Dorim să venim cu informații clare, 

uşor de înţeles şi de accesat, un set cât mai complet, credibil şi accesibil şi care să crească 

gradul de conştientizare cu privire la riscurile care pot apărea în raport cu reţelele de trafic de 

persoane şi cu alte circumstanţe care le pot afecta viaţa cetăţenilor ce muncesc în străinătate. 

Este foarte important să sprijinim cetăţenii români, să aibă acces la o informare corectă înainte 

de a face pasul decisiv de a pleca pe piaţa muncii din străinătate. Este recomandat să 

cunoască legislaţia de muncă a ţării unde aleg să lucreze, să ia în calcul aspecte ce ii vor oferi 

siguranţă la locul de muncă, un contract de muncă, să fie sigur că are statul de angajat, că i se 

garantează un salariu şi nu doar un venit lunar, că anagajatorul îi asigură plata contribuţiilor 

http://www.timpromanesc.ro/prefectura-ragusa-sicilia-a-creat-grupuri-de-lucru-pentru-contracararea-exploatarii-prin-munca
http://www.timpromanesc.ro/prefectura-ragusa-sicilia-a-creat-grupuri-de-lucru-pentru-contracararea-exploatarii-prin-munca
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către stat, care îi vor oferi ulterior dreptul la pensie şi dreptul de a fi tratat în cazul în care se 

găseşte în situaţia unui accident de muncă sau a unei boli. 

Este important să discutăm în această campanie despre noua legislaţie care încearcă să 

protejeze şi să asigure o tutelă copiilor care râmân acasă în grija rudelor sa în grija vecinilor. 

De asemenea, vă vom prezenta eforturile noastre pe care le facem pentru şcolile de limba 

română din străinătate, eforturile de a sprijini copiii ce învaţă în aceste şcoli, de a rămâne 

întegraţi şi în sistemul educaţional de limba română”, a spus ministrul. 

În ultima lună, autorităţile italiene au creat în Sicilia, la nivelul prefecturii Ragussa, două grupuri 

de lucru privind contracararea fenomenului exploatării prin muncă, iar Guvernul României  a 

trimis reprezentanţi din partea Ministerului Muncii, MAI, MAE, MRP în Catania şi Bari, pentru a 

fi prezenţi în aceste grupuri şi pentru a lucra împreună cu autorităţile italiene. 

”Este nevoie să încurajăm înfrăţirea dintre localităţi, să încurajăm cooperarea directă, 

cooperarea cu autorităţile locale în zonele unde se află foarte mulţi cetăţeni români, mai ales 

pentru a transmite date privind competenţele noastre: în domeniul sănătăţii publice, a 

siguranţei publice, informaţii care pot ajuta românii să se integreze mai bine şi totodată să fie 

redus numărul cazurilor de abuz”, a explicat Andreea Păstârnac. 

Aceasta a arătat că și în Spania există campanii în curs de derulare între MAI şi autorităţile din 

Spania, în incercarea de a dezmembra reţelele de trafic de forţă de muncă. 

De asemenea, și în  Marea Britanie, a început un dialog cu autorităţile britanice pentru 

protejarea cetăţenilor români, în UK existând cel mai mare procent de forţă de muncă şi unde 

suplimentar, a apărut și ieşirea Marii Britanii din UE. 

”Există cazuri în care angajaţilor li se spune că pot să fie foarte uşor de înlocuit  dacă nu 

accepă condiţiile de muncă, pentru ca există mereu alţi oameni ce doresc locul lor”, a fost 

atenționat ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, în cadrul întrunirii. 

La rândul său, Ambasadorul Italiei în România, Marco Giungi, a arătat că peste 1,2 milioane 

de români trăiesc în Italia și că s-au integrat bine alături de cetăţenii acestui stat. Diplomatul 

italian a afirmat că trebuie dusă o informare în rândul cetăţenilor români sezonieri din Italia în 

ceea ce priveşte drepturile acestora, iar pentru acest lucru a fost creată campania „ Informare 

acasă! Siguranţa în lume!”, demarată la Botoşani. 
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“Românii existenţi în Italia sunt foarte bine integraţi. Este foarte important să îi informăm pe 

cetăţenii români sezonieri din Italia despre drepturile lor, campanie pe care o facem în strânsă 

colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, împreună cu Ambasada României în 

Italia. Primul lucru pe care trebuie să îl ştie este că exploatarea prin muncă, exploatarea 

umană este activă. Astfel de delicte există oriunde, dar există soluţii pentru acerstea. Soluţia în 

Italia, ca pretutindeni, este legea, poliţia. Au existat cazuri de exploatare umană a cetăţenilor 

români în Italia, nu ascund acest lucru. (…) Am început investigaţii în baza acestor prezumţii 

şi  am implementat diverse programe. S-au intensificat controalele în zonele unde există 

lucrători sezonieri. Împreună cu partenerii noştri din România urmărim să informăm oamenii. Şi 

in acest sens avem diverse programe prin care urmărim să transmitem ataşaţi în România, la 

ambasade, la consulate, pentru a îi ajuta pe cetăţeni. Sunt convins că românii şi italienii sunt 

foarte aproape şi foarte similari. Aşa că este uşor să ne înţelegem. Românii s-au aşezat şi s-

au acomodat în Italia foarte uşor”, a menţionat ambasadorul Italiei în România. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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S-A DAT STARTUL ÎNSCRIERILOR LA CONCURSUL DE INTERPRETARE ADRESAT 

COPIILOR – „ LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA” 

http://www.timpromanesc.ro/s-a-dat-startul-inscrierilor-la-concursul-de-interpretare-adresat-copiilor-limba-romana-

este-patria-mea 

 

Pot fi trimise înscrierile în concursul online pentru copiii români între 4 şi 16 ani din Spania 

organizat de Ambasada României în Regatul Spaniei cu prilejul Zilei Limbii Române! 

Copiii vor trimite o înregistrare video în care interpretează proză, versuri ori un cântec în limba 

română, care să aibă ca temă România, dragostea de țară, limba română, neamul românesc, 

patria sau strămoșii. Textul, citit sau interpretat, poate fi şi creaţie proprie. 

Înregistrarea va începe cu menționarea titlului textului/cântecului și a autorului. Fiecare copil 

poate participa cu o singură înregistrare. 

Filmul va fi trimis prin sistemul electronic We Transfer pe adresa de e-mail: 

madrid.comunitate@mae.ro, însoțit numele și prenumele copilului, vârsta, adresa de domiciliu 

şi datele de contact ale unuia dintre părinți (nume, telefon și adresă de e-mail). Perioada de 

transmitere este 7 – 28 august 2017. 

După aceea, între 31 august şi 9 septembrie 2017, înregistrările vor fi publicate pe pagina de 

Facebook a Ambasadei, unde vor putea fi votate de public, câştigătorii fiind cei care au primit 

cele mai multe aprecieri („like”). Vor fi acordate trei premii (locurile I, II, III) și o mențiune. 

Ceremonia de premiere va avea loc pe 16 septembrie, în cadrul Zilei Porților Deschise la 

Ambasadă. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/s-a-dat-startul-inscrierilor-la-concursul-de-interpretare-adresat-copiilor-limba-romana-este-patria-mea
http://www.timpromanesc.ro/s-a-dat-startul-inscrierilor-la-concursul-de-interpretare-adresat-copiilor-limba-romana-este-patria-mea
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VREI SA TE INTORCI DIN STRAINATATE SI SA-TI DESCHIZI O AFACERE IN ROMANIA? 

IATA CUM POTI OBTINE FINANTARE DE 40.000 DE EURO 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/vrei-sa-te-intorci-din-strainatate-si-sa-ti-deschizi-o-afacere-in-

romania-iata-cum-poti-obtine-finantare-de-40-000-de-euro-1476515 

 

Romanii din diaspora sunt sprijiniti sa se intoarca in Romania si sa-si deschida afaceri in tara, 

prin intermediul unor proiecte cu bani europeni. Orice afacere viabila poate primi finantare de 

40.000 de euro. 

 

Cetatenii romani din diaspora vor avea aceasta oportunitate prin inscrierea in unul din cele 

doua proiecte co-finantate din fonduri europene pe care compania Power Net Consulting le va 

derula in urmatorii trei ani - Diaspora Start-Up: Antreprenor Diaspora RO_ES, 

respectivAntreprenor_Diaspora: Hai acasa! 

 

"Ne-am propus realizarea unor astfel de proiecte pentru ca avem romani de succes, romani 

indrazneti si pregatiti care, cu siguranta, pot aduce plus valoare tarii noastre cu expertiza si 

experienta acumulate peste hotare. Avem incredere in impactul si rezultatele Proiectelor, mai 

ales ca participantii vor putea sa identifice oportunitati de business in tara lor, iar noi suntem 

aici sa oferim sprijinul necesar", a precizat Emil Munteanu, CEO Power Net Consulting. 

 

Proiectele amintite vor avea un impact major asupra intoarcerii romanilor in tara, vor stimula 

antreprenoriatul si vor crea noi locuri de munca. Astfel, romanii valorosi din strainatate vor 

avea posibilitatea sa isi foloseasca cunostintele si experientele dobandite in afara tarii si sa le 

puna in practica la ei acasa, sprijiniti de alti romani, cei de la Power Net Consulting. 

 

"Ideea proiectelor a pornit de la experienta proprie, de fost roman din Diaspora intors acasa cu 

know-how imbunatatit, iar cand am vazut ca exista deschidere si din partea autoritatilor de a 

face ceva in acest sens, ne-am decis sa ne implicam si sa sprijinim repatrierea romanilor 

plecati in afara tarii. Satisfactia construirii unor structuri utile si functionale acasa, este o 

motivatie puternica, care aduce sanse in plus proiectelor de dezvoltare antreprenoriala in 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/vrei-sa-te-intorci-din-strainatate-si-sa-ti-deschizi-o-afacere-in-romania-iata-cum-poti-obtine-finantare-de-40-000-de-euro-1476515
http://www.ziare.com/diaspora/romani-strainatate/vrei-sa-te-intorci-din-strainatate-si-sa-ti-deschizi-o-afacere-in-romania-iata-cum-poti-obtine-finantare-de-40-000-de-euro-1476515
http://www.power.ro/en/
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Romania", a declarat Ruxandra Stanica, coordonatorul proiectelor. 

 

Cele doua proiecte beneficiaza de o finantare totala in valoare de peste trei milioane de euro si 

se adreseaza unui public tinta de 420 de persoane. Activitatile proiectelor vizeaza formare 

antreprenoriala, aplicarea pentru o finantare de 40.000 euro si asistenta pentru dezvoltarea 

planurilor de afaceri. 

 

Afacerile pe care trebuie sa le dezvolte cei interesati de aceste programe pot fi in orice 

domenii nonagricole si vor fi infiintate in mediul urban in toate regiunile de implementare din 

Romania, cu exceptia Bucuresti-Ilfov. 

 

Persoanele interesate trebuie sa faca dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate in 

ultimele 12 luni pana la momentul inscrierii in grupul tinta si a experientei sau studiilor in 

strainatate in domeniul in care intentioneaza sa-si deschida afacerea. 

 

Accentul proiectului va fi pus pe romanii din Spania, Italia, Franta, Germania, Belgia, Marea 

Britanie, putand insa participa si romani din alte state. 

 

Prin cele doua proiecte, Power Net Consulting continua astfel actiunile dedicate dezvoltarii 

antreprenoriale a romanilor din Diaspora si din tara. 

 

Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare la office@power.ro. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

mailto:office@power.ro
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MELEŞCANU: E UN ORIZONT DE TIMP DE 1-2 ANI PENTRU RIDICAREA VIZELOR 

PENTRU SUA 

http://www.timpromanesc.ro/melescanu-e-un-orizont-de-timp-de-1-2-ani-pentru-ridicarea-vizelor-pentru-sua 

 

Ridicarea vizelor pentru românii care vor să călătorească în Statele Unite înseamnă un orizont 

de timp de 1-2 ani, a afirmat ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, potrivitdigi24. 

„Am avut două întâniri de lucru cu experții americani. Am avut o întâlnire în 3, în 

aprilie, la Bruxelles – Comisia, România și SUA – și lucrăm în continuare la 

punerea în aplicare a unei declarații comune care a fost adoptată de SUA si UE 

privind programul de implementare a ridicării vizelor pentru  cele cinci țări care 

nu beneficiază de acest regim. E un orizont de timp de 1-2 ani”, a declarat Teodor 

Meleșcanu. 

Guvernul Statelor Unite a adoptat relativ recent un nou chestionar pentru solicitanții de viză din 

întreaga lume. Aceștia trebuie să furnizeze informații personale despre ultimii 15 ani. 

Regulile adoptate în 23 mai de Biroul pentru Management și Buget permit consulatelor să 

ceară de la cei care vor vize numerele tuturor pașapoartelor deținute anterior, mesajele în 

mediile sociale online din ultimii cinci ani, adresele de e-mail și numerele de telefon din aceeași 

perioadă și informații biografice privind ultimii 15 ani, inclusiv adresele, locurile de muncă și 

călătoriile. 

Un oficial din Departamentul de Stat a explicat că se vor cere informații suplimentare dacă 

trebuie confirmată identitatea unei persoane sau pentru verificări mai riguroase legate de 

securitatea națională. Măsurile sunt în concordanță cu promisiunea președintelui Donald 

Trump că va spori securitatea Statelor Unite și va întări controalele la frontiere. Criticii afirmă 

că noile chestionare sunt excesiv de dificile, vor duce la întârzieri în procesarea cererilor de 

viză și vor descuraja studenții și oamenii de știință care vor să intre în SUA. 

Răspunsurile la întrebări sunt voluntare, dar formularele chestionarelor avertizează că refuzul 

de a furniza informațiile cerute poate întârzia sau împiedica procesarea cererilor de viză. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/melescanu-e-un-orizont-de-timp-de-1-2-ani-pentru-ridicarea-vizelor-pentru-sua
http://www.digi24.ro/
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LA ÎNTOARCEREA ACASĂ, AŞTEPTĂRILE ROMÂNILOR NU VIZEAZĂ DOAR 

EXISTENŢA LOCURILOR DE MUNCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/la-intoarcerea-acasa-asteptarile-romanilor-nu-vizeaza-doar-existenta-locurilor-de-

munca 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a participat, joi, la Suceava, la 

cea- de-a doua întâlnire din cadrul campaniei ”Informare acasă! Siguranță în lume!”, dedicată 

informării românilor asupra riscurilor la care se explun în statele în care lucrează sau învață. 

Ministrul a subliniat atenția specială pe care autoritățile sucevene o acordă sucevenilor din 

diaspora. 

În cadrul evenimentului de astăzi, ministrul Andreea Păstîrnac a arătat că sunt români plecați 

la muncă în străinătate care își doresc să revină acasă, dar că așteptările acestora nu vizează 

doar existența locurilor de muncă. 

„Vedem de multe ori, în dialog cu autoritățile locale, prefecți, președinți de consilii județene 

care ne prezintă proiecte, care ne prezintă faptul că există un număr mare de locuri de muncă 

neacoperite, pentru care nu există cerere. De asemenea, la nivelul autorității locale, s-au făcut 

mari eforturi și pentru modernizarea anumitor instituții, să fie un climat de lucru care să permită 

să-și desfășoare activitatea și acasă. De altfel, vrem să vă spunem că în sondajele realizate 

până în prezent, foarte mulți dintre românii chestionați iau în considerare ca un criteriu de 

revenire acasă și condițiile de muncă, climatul de muncă și, nu în ultimul moment, iau în 

considerare condițiile de școlarizare”, a transmis ministrul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, Andreea Păstârnac. 

În ceea ce privește obiectivele proiectului pilot ”Informare acasă! Siguranță în lume!”, 

campanie derulată în premieră de patru ministere  -Ministerul Românilor de Pretutindeni, 

Ministerul Justiției, MAE și MAI -, ministrul a arătat că este vorba despre ”o echipă care în 

fiecare zi ne propunem să răspundem problemelor românilor aflați în străinătate legate de 

munca legală și cele de trafic de forță de muncă și de trafic de persoane”. 

Aceasta a adăugat că reprezentanții guvernamentali implicați în proiect încearcă să prezinte 

inclusiv operațiunile care se desfășoară împreună cu autoritățile locale din state unde 

http://www.timpromanesc.ro/la-intoarcerea-acasa-asteptarile-romanilor-nu-vizeaza-doar-existenta-locurilor-de-munca
http://www.timpromanesc.ro/la-intoarcerea-acasa-asteptarile-romanilor-nu-vizeaza-doar-existenta-locurilor-de-munca
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comunitățile românești au un număr mare de membri, exemplificând cu operațiunea 

”Freedom”, care se desfășoară în Sicilia. 

Păstârnac a menționat că un moment important la revenirea acasă a românilor care lucrează 

în străinătate este cel al reinserției sociale și pe piața muncii. 

„Peste jumătate dintre concetățenii noștri care sunt întrebați dacă își pun problema revenirii 

acasă iau în considerare în mod foarte serios, chiar dacă nu chiar pe termen imediat, să se 

întoarcă, să se reintegreze și să aducă ceva din experiența lor în România”, a spus ministrul. 

Ministrul a mai arătat că în cadrul proiectului se discută situația minorilor, atât cei din 

străinătate, unde familia se confruntă cu altă legislație,  sau un alt model al relațiilor de familie, 

dar și  o dezbatere privind modul în care se acordă asistență la nivel local copiilor 

rămași acasă: „La Suceava autoritățile acordă o atenție specială cetățenilor din județ care sunt 

plecați în afara granițelor și considerăm că toate ministerele aflate aici vom avea foarte mult de 

învățat din experiența de aici”, a spus Păstârnac. 

Ministrul a subliniat că pe teritoriul unui stat străin, misiunea diplomatică rămâne prima ușă 

care trebuie deschisă pentru a primi ajutor și a anunțat că pentru românii aflați în străinătate va 

fi pusă la dispoziție o linie telefonică de tip tel-verde. 

Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie Suceava. Alături de ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni, s-au aflat și Grațiela Drăghici, secretar de stat în Ministerul Muncii, Mihai Chirică, 

secretar de Stat în MAI și președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. De asemenea, la 

eveniment au luat parte şi parlamentari locali. 

 

 Foto: MRP 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MEN VREA SĂ DUBLEZE NUMĂRUL PARTICIPANŢILOR LA CURSUL DE LIMBĂ, 

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/men-vrea-sa-dubleze-numarul-participantilor-la-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-

romaneasca 

 

Printre acestea, creşterea cu 100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, 

Cultură şi Civilizaţie Românească Ministerul Educației Naționale a anunțat cele 20 de 

obiective aflate pe agenda imediată. 

Astfel, pe lângă extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile, stimularea învăţământului 

profesional dual, dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie, reforma programelor şcolare 

pentru ciclul liceeal și promovarea profesioniştilor în managementul educaţional, sunt avute în 

vedere îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori, 

dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, digitalizarea învăţământului și 

introducerea internetului în toate şcolile. 

În ceea ce-i privește pe românii din afara granițelor, Ministerul Educației vizează creşterea cu 

100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, 

prin creşterea numărului de lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească înfiinţate în 

universităţi din Europa, America Latină sau Asia. 

Alte obiective avute în vedere se referă la programul ”Şcoală după Şcoală”, Legea manualului 

școlar, construcţia a 30 dee cămine studenţeşti noi şi reabilitarea cantinelor studenţeşti sau 

încurajarea internaţionalizării universităţilor româneşti prin creşterea calităţii, dezvoltarea 

programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei educaţionale, pentru atragerea de 

studenţi străini, inclusiv din ţări terţe (peste 20.000 pe an), precum şi pentru furnizarea de forţă 

de muncă calificată pentru companiile care operează în România. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/men-vrea-sa-dubleze-numarul-participantilor-la-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-romaneasca
http://www.timpromanesc.ro/men-vrea-sa-dubleze-numarul-participantilor-la-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-romaneasca
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SECŢIA CONSULARĂ DIN ROMA NU ARE PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL DE SF. 

MĂRIE 

http://www.timpromanesc.ro/sectia-consulara-din-roma-nu-are-program-de-lucru-cu-publicul-de-sf-marie 

 

În conformitate cu prevederile legale, Secția consulară din cadrul Ambasadei României la 

Roma nu are program de lucru cu publicul în zilele de luni, 14 și marți, 15 august 2017, cu 

ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului.Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie 

dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii 

de pericol sau cu caracter extraordinar) au la dispoziție numărul de telefon pentru situații de 

urgență 0039 345.147.39.35. 

De asemenea, Ambasada reaminteşte că la acest număr de telefon nu se furnizează informații 

consulare. Pentru programări, cetăţenii români sunt îndrumaţi să consulte site-

ul: http://roma.mae.ro/node/1832. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/sectia-consulara-din-roma-nu-are-program-de-lucru-cu-publicul-de-sf-marie
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