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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Românii din Valea Timocului candidează la alegerile pentru CNMRS. Puterea Românilor – 

Lista lui Tihan Matasaevici 

2. Centenarul Marii Uniri celebrat la Izmir prin plantarea a 100 de măslini 

3. Zilele Filmului Românesc încep la Chişinău! 14 pelicule realizate peste Prut 

4. Şezătoare literară dedicată limbii române în regiunea Transcarpatia 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Românii din Italia au editat Anuarul „Repere de istorie şi cultură românească în anul 

Centenarului României Mari” 

6. Parohia Românească din Tokyo lansează concursul: 100 de ani în culori şi suflet 

7. 4-a ediţie a Festivalului EuRoFestCultura, 10-14 octombrie 2018 

8. Inagurarea Centrului cultural româno-german 

9. ICR Budapesta organizează „Zilele jazzului românesc” în perioada 24-25 octombrie la Opus 

Jazz Club din Budapesta 

10. Premieră în Italia: se va construi o capelă în cimitirul românesc din Torino 

 

III. ACTUALITATE 

11. Franţa: Pericol de inundaţii în departamentele din sudul ţării 

12. Ministrul Intotero la Conferinţa Internaţională privind Combaterea Traficului de Persoane 

13. MRP salută implicarea românilor la alegerile locale din Belgia 

14. Locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

15. Guvernul simplifica procedurile si reduce termenele pentru eliberarea pasapoartelor 
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16. “Forum economic România-Italia, redăm încrederea investitorilor străini şi români din 

diaspora în economia românească” 

17. #CentenarulMariiUniri Proclamaţie a statului Mississippi, care felicită România cu ocazia 

sărbătoririi Centenarului 

18. Viorel Badea: „Proiectele României pentru R. Moldova au evoluat în pas de cangur. 

România face prea puţin” (VIDEO) 
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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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ROMÂNII DIN VALEA TIMOCULUI CANDIDEAZĂ LA ALEGERILE PETRU CNMRS. 

PUTEREA ROMÂNILOR – LISTA LUI TIHAN MATASAEVICI 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-valea-timocului-candideaza-la-alegerile-petru-cnmrs-puterea-romanilor-

lista-lui-tihan-matasaevici/ 

 

O a doua listă a reprezentanţilor comunităţii româneşti din Serbia – Puterea Românilor – a fost 

depusă săptămâna trecută, la Belgrad, pentru alegerile în cadrul Consiliului Naţional al 

Minorităţii Naţionale Române din Serbia (CNMRS), anunţă Tihan Matasarevici, preşedintele 

Asociaţiei pentru Tradiţia şi Cultura Rumânilor din Kladovo. Matasarevici nu participă prima 

oară la aceste alegeri. În 2014,  la alegerile precedente, românii din Serbia de Răsărit (Valea 

Timocului), au avut o reuşită istorică prin accederea, în premieră, în CNMRS, participând 

împreună cu reprezentanţii comunităţi româneşti Voievodina, pe lista Iniţiativei Românilor din 

Serbia. Românii din Serbia de Răsărit speră că şi de data aceasta vor prinde un loc pe listele 

Consiliului şi îi vor reprezenta astfel pe românii din Timoc. 

 

Pentru românii din Timoc, reprezentarea în Consiliul Naţional al Minorităţilor este foarte 

importantă, pentru că înseamnă, sau aşa ar trebui, mult mai multe drepturi, dar şi un alt statut 

în relaţia cu statul sârb. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-valea-timocului-candideaza-la-alegerile-petru-cnmrs-puterea-romanilor-lista-lui-tihan-matasaevici/
https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-valea-timocului-candideaza-la-alegerile-petru-cnmrs-puterea-romanilor-lista-lui-tihan-matasaevici/
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În Timocul Sârbesc se estimează că trăiesc peste 300.000 de români. Ei sunt reprezentaţi de 

foarte multe organizaţii şi asociaţii, insuficient de vizibile ceea ce, din păcate, a dus la 

fragmentarea acţiunilor lor şi a voturilor la alegerile precedente. 

 

Consiliul Naţional al Minorităţilor din Serbia este un organism care apără interesele tuturor 

minorităţilor din ţara vecină. Până acum, Serbia nu a recunoscut existenţa unei minorităţi 

româneşti în Valea Timocului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CENTENARUL MARII UNIRI CELEBRAT LA IZMIR PRIN PLANTAREA A 100 DE MĂSLINI 

https://www.timpromanesc.ro/centenarul-marii-uniri-celebrat-la-izmir-prin-plantarea-a-100-de-maslini/ 

 

Centenarul Marii Uniri a fost marcat de Consulatul General al României la Izmir prin plantarea, 

sâmbătă, 6 octombrie 2018, a 100 de arbori de măslin nemuritor în ”Parcul Păcii şi Prieteniei 

Turcia-România” din Karşîyaka, o localtate din zona metropolitană a Izmirului, realizat cu 

sprijinul Primăriei Karşîyaka.Evenimentul a început cu intonarea imnurilor naţionale ale celor 

două state, în prezenţa unei asistenţe formată din reprezentanţi ai României, membri ai 

comunităţii româneşti din Izmir, oficialităţi locale, membri ai corpului consular şi ai mediului de 

afaceri din Turcia. 

 

„Este o mare bucurie pentru mine să fiu prezentă astăzi aici. Sărbătoarea Centenarului este 

marcată prin activităţi în toate oraşele şi satele din România, dar şi în afara ţării. Ce se 

întâmplă astăzi aici este special, pentru că nu doar celebrăm, ci şi construim. Acest parc 

dedicat păcii şi prieteniei dintre Turcia şi România este un simbol foarte puternic, care rămâne. 

Fie ca pacea şi prietenia dintre popoarele noastre să dăinuiască etern, ca şi măslinii nemuritori 

plantaţi astăzi”, a declarat deputatul Doina Pană, fost ministru al Mediului, care a participat la 

eveniment. 

 

„Este o onoare pentru mine, pentru noi, să văd atâţi prieteni ai României împreună, aici, în 

Turcia, la Izmir. Care nu este Capitala Turciei, Ankara, nu este nici metropola de pe Bosfor, 

Istanbul, dar este, cred eu, cel mai cosmopolit dintre oraşele Turciei. Acest oraş are un aer 

anume, o linişte pe care o transmite chiar şi celor care sunt doar trecători pe aceste meleaguri. 

Şi eu sunt doar un trecător – e drept că zăbovesc puţin mai mult decât un turist -, aşa că m-am 

gândit să dăruiesc şi eu ceva acestui oraş care, sincer, mi-a schimbat viaţa. Şi ce poate fi mai 

frumos decât un parc cu 100 de arbori de măslin, simbol al păcii eterne? ”Parcul Păcii şi 

Prieteniei Turcia-România” este un simbol al dăinuirii prieteniei care leagă de veacuri cele 

https://www.timpromanesc.ro/centenarul-marii-uniri-celebrat-la-izmir-prin-plantarea-a-100-de-maslini/
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două popoare, dar şi al dăinuirii naţiunii române”, a declarat consulul general al României la 

Izmir, Mioara Ştefan. 

 

La intrarea în parc au fost montate o poartă maramureşeană tradiţională şi o fântână din lemn, 

iar participanţilor care au plantat arborii le-au fost oferite cartea „Descoperă România” (în 

limbile turcă, engleză şi română), un cozonac, dar şi obiecte tradiţionale româneşti. 

 

Momentul a fost completat de muzica artistului popular Virginia Linul, înconjurată de un grup 

de tineri turci purtând costume tradiţionale româneşti din diverse regiuni ale ţării, realizate de 

celebra creatoare, dar şi de dansuri specifice turceşti. 

 

Evenimentul dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri a  ontinuat cu o seară românească, în 

cadrul invitaţii au aflat despre România, locuri şi oameni celebri: Castelul Peleş, Palatul 

Parlamentului, Biserica Neagră, mănăstirile din nordul Moldovei, satele din Transilvania, 

inclusiv Viscri, Sighişoara, Cimitirul vesel de la Săpânţa, Delta Dunării, Nadia Comăneci, 

Simona Halep, Mircea Lucescu sau Gheorghe Hagi. 

 

Momentul culminant al serii a fost parada ţinutelor moderne inspirate din portul românesc din 

colecţia LinIA Tradiţională, a celebrei creatoare Virginia Linul. Cunoştinţele despre România au 

fost completate de preparate specific româneşti – cozonac, palincă şi vin roşu. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZILELE FILMULUI ROMÂNESC ÎNCEP LA CHIŞINĂU! 14 PELICULE REALIZATE PESTE 

PRUT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28897-2018-10-11-08-06-55.html 

 

Ore numărate până la începerea celei de-a patra ediţie a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la 

Chişinău. Evenimentul va fi deschis pe 11 octombrie, cu proiecţia filmului „Un pas în urma 

serafimilor", în prezenţa regizorului Daniel Sandu, transmite Romanian Global News. 

 

Timp de patru zile, spectatorii din Republica Moldova vor putea să vadă, de joi până duminică, 

14 dintre cele mai bune filme româneşti şi să stea de vorbă cu cineaştii invitaţi. 

 

Cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat cinematografiei române va avea 

loc la cinematograful Odeon din centrul Chişinăului, iar intrarea la proiecţii este liberă. 

 

„Avem filme ambiţioase, pe toate gusturile. Filme realizate de regizori consacraţi precum Radu 

Jude, Corneliu Porumboiu, Constantin Popescu şi Florin Şerban. Dar şi filme ale unor regizori 

aflaţi la început de drum, precum Daniel Sandu, Ana Lungu şi Hadrian Marcu. O descoperire 

extrem de plăcută pentru publicul de la Chişinău va fi cu siguranţă regizorul de filme 

documentare Copel Moscu, invitatul special. Din program nu putea să lipsească şi un omagiu 

pentru Lucian Pintilie", a anunţat Ionuţ Mareş, selecţionerul ZFR Chişinău. 

 

În secţiunea de filme noi vor putea fi văzute şapte dintre cele mai de succes lungmetraje 

româneşti recente, selectate la mari festivaluri internaţionale. Din selecţia din acest an fac 

parte „Un pas în urma serafimilor", proiectat în prezenţa regizorului Daniel Sandu, „Pororoca", 

de Constantin Popescu, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari", de Radu 

Jude, „Dragoste 1. Câine", de Florin Şerban, proiectat la gala de închidere, în prezenţa 

actorului Valeriu Andriuţă, „Un prinţ şi jumătate", de Ana Lungu, „Un om la locul lui", de 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28897-2018-10-11-08-06-55.html
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Hadrian Marcu, şi documentarul „Fotbal infinit", de Corneliu Porumboiu. 

 

În cadrul secţiunii Focus vor putea fi descoperite câteva dintre cele mai subversive 

documentare de scurtmetraj realizate de Copel Moscu în anii '80: „Seraliştii" (1982), „Pe malul 

Ozanei" (1984), „Va veni o zi" (1985/1990) şi „Intrarea unui tren în gară" (1988). 

 

Spectatorii vor avea şansa să vadă de asemenea un documentar realizat în străinătate de 

Copel Moscu în anii '90, „Am ales libertatea" (1992), precum şi cel mai nou documentar de 

lungmetraj al său, „Comoara naivă" (2018), recent lansat. Copel Moscu va susţine totodată un 

masterclass despre filmul documentar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

(AMTAP). 

 

În cadrul secţiunii Retro, ZFR îi va aduce de asemenea un omagiu marelui cineast Lucian 

Pintilie, plecat dintre noi în luna mai la vârsta de 84 de ani. Spectatorii vor putea să vadă într-o 

proiecţie specială capodopera sa, „Reconstituirea" (1971), votată de critici drept cel mai bun 

film românesc al tuturor timpurilor. 

 

ZFR Chişinău este un eveniment organizat de Asociaţia Cineaştilor Independenţi 

ALTERNATIVE CINEMA din Republica Moldova şi Casa de producţie ROVA FILM din 

România, sprijinit de Centrul Naţional al Cinematografiei din România, Institutul Cultural 

Român „Mihai Eminescu" din Chişinău, Uniunea Cineaştilor din România, Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi Centrul Naţional al Cinematografiei din 

Republica Moldova. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ŞEZĂTOARE LITERARĂ DEDICATĂ LIMBII ROMÂNE ÎN REGIUNEA TRANSCARPATIA 

http://www.bucpress.eu/cultura/sezatoare-literara-dedicata-limbii-romane-7718 

 

La 10 octombrie 2018, Liceul „Mihai Eminescu” cu predare în limba română din Slatina / 

Solotvino, cu sprijinul inimoşilor oameni de cultură de la Sighetu Marmaţiei, a organizat o 

şezătoare literară dedicată limbii române. 

 

Au adresat cuvinte de salut d-na. Ileana Nemeş de la Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei şi 

consulul României la Solotvino, Gabriel Nicola. Elevii liceului au prezentat mai multe momente 

literar-artistice şi s-au bucurat de poeziile proprii recitate de d-nele. Ileana Nemeş, Nina Hoza 

şi Gabriela Cosovan, precum şi de dl. Paul Romaniuc, care împreună cu dl. Gheorghe Şteţca 

au încântat auditoriul cu mai multe melodii acompaniate de chitară şi acordeon. 

 

Consulatul României la Solotvino mulţumeşte organizatorilor evenimentului, tuturor 

participanţilor atât din Ucraina, cât şi din România, dar în mod deosebit cadrelor didactice şi 

elevilor de la Liceul „Mihai Eminescu” cu predare în limba română din Solotvino, care au 

participat activ la acest eveniment. 

 

Sursă:  bucpress.eu 

http://www.bucpress.eu/cultura/sezatoare-literara-dedicata-limbii-romane-7718
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ROMÂNII DIN ITALIA AU EDITAT ANUARUL „REPERE DE ISTORIE ŞI CULTURĂ 

ROMÂNEASCĂ ÎN ANUL CENTENARULUI ROMÂNIEI MARI” 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-italia-au-editat-anuarul-repere-de-istorie-si-cultura-romaneasca-in-anul-

centenarului-romaniei-mari/ 

 

Editura Rediviva din Milano anunţă apariţia,cu sprijinul Ministerului Românilor de Pretutindeni. 

a celei de-a patra ediţii a Anuarului „Repere de istorie şi cultură românească în anul 

Centenarului României Mari”.  Cele 118 de pagini tipărite color sunt un omagiu dedicat 

Centenarului României Mari (1918-2018). Publicaţia  va fi distribuită gratuit în rândul 

comunităţii româneşti din Italia.  

 

Volumul cuprinde articole şi studii de istorie care reliefează actul istoric al Unirii de la 1918 

(Fascinaţia Marii Uniri – Ioan Aurel Pop, preşedinte al Academiei Române), texte legate de 

documentele Marii Uniri de la 1918, actul Marii Uniri în actualitate: prof. Cesare Alzati ş.a.  

 

La 100 de ani de la Unirea de la 1918 sunt amintite şi momnte legate de fondarea Legiunii 

Române în Italia în vara anului 1918, rolul unor personalităţi italiene în campaia de solidaritate 

desfăşurată la Roma în anii 1917-1918, rolul prof. Simion Mândrescu în Italia şi activitatea sa 

misionară în folosul cauzei româneşti, Italienii în slujba Marii Uniri, mărturii inedite ş.a. Un 

mesaj legat de semnificaţia Anului Centenr îi aparţine ambasadorului României în Italia, 

George Gabriel Bologan. ”România Mare, o idee politică şi naţională”.  

 

”Redacţia Anuarului Repere de Cultură Românească în Peninsulă se bucură să vă poată oferi 

din nou la editura Rediviva, al patrulea volum, pe care îl dedicăm în acest an Centenarului 

Marii Uniri. Este modestul nostru gest de recunoştinţă şi de cinste dată celor care prin voinţa, 

lupta şi jertfa lor, i-au adunat pe români laolaltă în anul de graţie 1918, i-au aşezat la casa lor, 

cu limba şi istoria comună. Paginile Anuarului de faţă reunesc gânduri ale contemporanilor, 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-italia-au-editat-anuarul-repere-de-istorie-si-cultura-romaneasca-in-anul-centenarului-romaniei-mari/
https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-italia-au-editat-anuarul-repere-de-istorie-si-cultura-romaneasca-in-anul-centenarului-romaniei-mari/
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diplomaţi sau istorici, texte şi documente istorice de la 1918, menite să ne redea frumuseţea 

acestor înălţătoare momente, şi mai cu seamă chipuri de oameni, de mesageri, de la 

intelectuali, oameni de stat, până la oameni din popor, care au avut curajul şi tăria să 

privească la viitorul neamului românesc. Câteva crâmpeie de istorie ne readuc aminte şi de 

fapte comune petrecute la 1918 aici in Italia, unde vremelnic sau nu, ne aflăm acum mulţi 

dintre noi. Este un adevăr faptul că Marea Unire reprezintă prin excelenţă opera tuturor 

românilor, militanţi din toate provinciile, fără a putea uita jertfa de sânge a celor câteva sute de 

mii de soldaţi români morţi în timpul Primului Război Mondial. 

 

Cineva spunea că, opusul dragostei nu este ura, opusul sănătăţii nu este boala, opusul 

memoriei nu este uitarea, opusul la toate acestea, este indiferenţa. Uitarea poate sa vină de la 

puţina grijă în a reitera în gândul generaţiilor momente din istoria poporului, dar indiferenţa 

este cu mult mai gravă, întrucât ea denotă nu doar lipsa de interes faţă de trecut (cunoaşterea 

în fapt), dar mai ales o notă de superficialitate, exprimată în raport cu aceste valori. Memoria 

este forma unui adevăr afirmat, este în parte singura justiţie de care se pot bucura cei care ne-

au transmis valorile poporului din care facem parte. Cert este că patriotismul de astăzi, nu mai 

este cel de secol XIX şi  e firesc să fie aşa. Lucrurile au evoluat, exprimarea  îmbracă alte 

forme, dar ceea ce rămâne indiscutabil sunt ideile care stau ca nişte piloni la baza naţiunii 

române, la baza naţiunilor europene. 
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Paginile noastre, pentru care mulţumim celor care au avut bucuria să ni se alăture, le adresăm 

tuturor, într-o reînnodare istorică fugară, celor care ţin să fie părtaşi mai ales cu sufletul lor, la 

această mare sărbătoare a familiei româneşti. Centenarul este sărbătoarea familiei noastre 

româneşti acolo unde se găseşte ea. O familie poate să îşi aibă unii dintre copii trăitori pe alte 

meleaguri, dar la o mare sărbătoare, caută cu toţii să se reîntâlnească,  cei de acasă cu cei de 

departe, şi să retrăiască, împreună, emoţia momentelor trecute”, spune Violeta Popescu, cea 

care s-a îngrijit de ediţia din acest an a volumului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PAROHIA ROMÂNEASCĂ DIN TOKYO LANSEAZĂ CONCURSUL: 100 DE ANI ÎN CULORI 

ŞI SUFLET 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28880-2018-10-10-08-45-08.html 

 

Cu prilejul Centenarului Marii Uniri, Parohia Ortodoxă Românească din Tokyo organizează un 

concurs de desen pentru copiii români din capitala Japoniei intitulat: ,,100 de ani în culori şi 

suflet", transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Lucrările copiilor trebuie depuse până în data de 18 noiembrie, la biserică (2 Chome-37-13 

Fujimidai, Kunitachi-shi, Tōkyō-to 186-0003, Japan) 

 

Expoziţia şi premierea celor mai bune lucrări va avea loc în data de 25 noiembrie 2018, după 

Sfânta Liturghie. 

 

La împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, Parohia românească din Tokyo organizează mai 

multe manifestări culturale şi religioase. 

 

Astfel, potrivit anunţului postat pe site-ul oficial al parohiei, evenimentele vor debuta în data de 

21 octombrie cu proiecţia filmului documentar: ,,Marea Unire- România la 100 de ani". 

 

Vizionarea documentarului este programată după Sfânta Liturghie. Acest film se vrea a fi o 

sursă de inspiraţie pentru copiii care vor participa la concursul de desen. 

 

În data de 02 decembrie, corul parohiei va susţine un mic recital de cântece patriotice, imediat 

după slujba de Te-Deum. 

 

„În aceeaşi zi, după cântecele patriotice, toti cei prezenţi, purtând straie naţionale şi steaguri, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28880-2018-10-10-08-45-08.html
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sunt invitaţi la parada 100 de pasi pentru 100 de ani, către centrul zonei noastre – staţia 

Kunitachi. Desigur, această ultimă acţiune va depinde şi de condiţiile meteorologice de la acea 

dată", a precizat Pr. Paroh Daniel Corîu. 

 

Anul acesta se împlinesc zece ani de la înfiinţarea comunităţii ortodoxe din Tokyo, ocrotită de 

Sf. Mc. Gheorghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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INAGURAREA CENTRULUI CULTURAL ROMÂNO-GERMAN 

 

Ieri am fost onorat să particip, alături de românii din Nürnberg şi de reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, la inaugurarea Centrului Cultural Româno-German, primul de acest fel din Diaspora.  

Este un proiect ambiţios care îşi propune să devină un adevărat punct de sprijin pentru românii 

din Germania în activităţi variate, precum cultură, consiliere, presă, activităţi pentru copii, 

oportunităţi de angajare, studierea limbii germane şi multe altele.  

Felicitări, Ionela pentru că ai avut iniţiativa acestui proiect şi pentru că ai reuşit, alături de o 

echipă frumoasă, să îl duci la bun sfârşit ! 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.facebook.com/viorel.badea1 
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ICR BUDAPESTA ORGANIZEAZĂ „ZILELE JAZZULUI ROMÂNESC” ÎN PERIOADA 24-25 

OCTOMBRIE LA OPUS JAZZ CLUB DIN BUDAPESTA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28890-2018-10-11-07-42-27.html 

 

Institutul Cultural Român Budapesta organizează în perioada 24-25 octombrie 2018, la „Opus 

Jazz Club" din capitala Ungariei, Zilele jazzului românesc, în parteneriat cu Budapest Music 

Center (BMC), important promotor muzical din Ungaria, transmite Romanian Global News. 

 

Corolar al proiectelor dedicate în ultima perioadă jazzului, care s-au bucurat de o mare 

vizibilitate, dar şi o confirmare a succesului înregistrat de ICR Budapesta cu ocazia ediţiei 

anterioare, evenimentul rămâne consecvent promovării constante a muzicienilor români de 

jazz pe cele mai importante scene de gen din Ungaria, reflectând astfel varietatea 

componistică şi interpretativă a muzicienilor din România. 

 

Doi dintre cei mai importanţi exponenţi ai jazzului românesc contemporan, Lucian Nagy şi Alex 

Simu vor susţine pe scena „Opus Jazz Club" două concerte reprezentative, alături de grupurile 

Balkumba Tribe şi Alex Simu Quintet, evidenţiind astfel atât o axă muzicală proaspătă şi 

profundă, prin împletirea ritmurilor afro-indiene cu cele tradiţionale în Orientul Mijlociu şi cu 

acordurile specifice Balcanilor, cât şi o lecţie de antropologie muzicală a Bucureştiului de altă 

dată, structurată în jurul unor motive, melodii şi teme ritmice caracteristice, argumentate printr-

o orchestraţie specifică jazzului contemporan şi improvizaţie liberă. 

 

 

Ediţia 2018 a „Zilelor jazzului românesc", găzduită de „Opus Jazz Club", (Str. Mátyás nr. 8, 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28890-2018-10-11-07-42-27.html
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sect. 9, Budapesta) se va desfăşura după următorul program: 

 

BALKUMBA TRIBE: „State of Soul"– 24 octombrie 2018, ora 20.00 

 

ALEX SIMU QUINTET: „Echoes of Bucharest" – 25 octombrie 2018, ora 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PREMIERĂ ÎN ITALIA: SE VA CONSTRUI O CAPELĂ ÎN CIMITIRUL ROMÂNESC DIN 

TORINO 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28882-2018-10-10-08-53-41.html 

 

Torino va fi primul oraş italian care permite realizarea, într-un cimitir propriu, a unei capele 

dedicată cultului credincioşilor de religie ortodoxă română, anunţă La Stampa. Este vorba de 

un mic edificiu octogonal, proiectat conform tradiţiei. Datorită colaborării dintre Oraşul Torino şi 

Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Cruce", care va susţine costurile, în sfârşit a fost făcut şi 

pasul decisiv: Consilul local a aprobat în 1 octombrie 2018 proiectul pe linie tehnică. «După 

semnarea contractului, sperăm să o finalizăm într-un an şi jumătate», a explicat părintele 

paroh Lucian Roşu, transmite www.gazetaromaneasca.com, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Capela va fi orientată spre Est, va avea suprafaţa de 60 mp şi o înălţime de 6,4 metri. 

dedesubt va fi realiată o criptă cu 48 de cavouri, 96 de celule mai mici şi şase morminte pentru 

îngroparea preoţilor şi soţiilor lor. 

 

Deja în cimitirul românesc din Torino au fost îngropate circa 30 de persoane, din 2013, de 

când a fost concesiont locul. În 31 martie 2018, cu prilejul hramului viitoarei biserici ce va fi 

ridicată în Cimitirul Ortodox Român din Torino, s-a săvârşit, după Sfânta Liturghie, cu ajutorul 

Domnului şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, slujba Parastasului 

pentru cei adormiţi din comunitatea noastră care odihnesc în acest " loc luminat, loc de 

verdeaţă, de unde a fugit toată durerea , întristarea şi suspinarea", a anunţat Episcopia Italiei. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28882-2018-10-10-08-53-41.html
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4-A EDIŢIE A FESTIVALULUI EUROFESTCULTURA, 10-14 OCTOMBRIE 2018 

http://rombel.com/evenimente/56782-a-4-a-ediie-a-festivalului-eurofestcultura.html 

 

4-a ediţie a Festivalului EuRoFestCultura vă aşteaptă în această toamnă la BOZAR, Palatul 

Artelor Frumoase din Bruxelles, pentru a descoperi şi redescoperi împreună cultura, tradiţia şi 

istoria românească prin teatru, artă fotografică, design, literatură şi film! 

Direcţia Artistică şi Executivă: European Artists Management EAM 

Sub Patronajul Eurodeputatului Mircea Diaconu, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură şi 

Educaţie, Parlamentul European 

 

 

 

 

Sursă: rombel.com 

http://rombel.com/evenimente/56782-a-4-a-ediie-a-festivalului-eurofestcultura.html
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FRANŢA: PERICOL DE INUNDAŢII ÎN DEPARTAMENTELE DIN SUDUL ŢĂRII 

https://www.timpromanesc.ro/franta-pericol-de-inundatii-in-departamentele-din-sudul-tarii/ 

 

În perioada 8 – 11 octombrie 2018, în sudul Franţei – departamentele Bouches-du-Rhône, 

Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Gard, Pyrenees Orientales, Centrul de Meteorologie local a 

instituit cod portocaliu de inundaţii şi ploi abundente.Cetăţenilor români, aflaţi în vacanţă sau 

stabiliţi în sudul Franţei, li se recomandă să evite zonele pentru care sunt activate codurile de 

alertă. 

 

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

României la Paris: +33147052966; +33147052755, apelurile fiind redirecţionate către Centrul 

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

operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în 

Republica Franceză: +33680713729 şi cel al Consulatului General al României la Marsilia: 

+33610027164. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/franta-pericol-de-inundatii-in-departamentele-din-sudul-tarii/
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MINISTRUL INTOTERO LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PRIVIND COMBATEREA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28886-ministrul-natalia-intotero-la-conferina-internaional-privind-

combaterea-traficului-de-persoane.html 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat astăzi, 9 octombrie 

2018, alături de subsecretarul de stat Victor Ionescu, la „Conferinţa Internaţională privind 

Combaterea Traficului de Persoane – o luptă continuă”, organizată de Grupul pentru 

combaterea traficului de persoane din Parlamentul României. 

 

Cu acest prilej, ministrul le-a vorbit celor prezenţi despre Campania „Informare acasă! 

Siguranţă în lume!”, o iniţiativă a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) de a 

preveni, combate şi stopa fenomenele de abuz şi trafic asupra cetăţenilor români care 

intenţionează să plece în afara graniţelor ţării pentru a studia, munci sau locui. De asemenea, 

demnitarul a mulţumit senatorilor, deputaţilor, miniştrilor şi reprezentanţilor ANITP pentru 

sprijinul oferit în campanie, solicitându-se în acelaşi timp continuarea eforturilor de creştere a 

impactului acestor demersuri. În acest sens, ministrul a făcut un apel de a se transmite către 

MRP toate sugestiile, observaţiile şi propunerile de îmbunătăţire ale campaniei pentru anul 

următor. Totodată, Natalia-Elena Intotero a salutat, ca de fiecare dată, implicarea mediului 

asociativ de peste hotare în proiectele şi programele dedicate prevenirii şi sancţionării traficului 

de fiinţe umane şi sprijinirii victimelor. 

                              

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28886-ministrul-natalia-intotero-la-conferina-internaional-privind-combaterea-traficului-de-persoane.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28886-ministrul-natalia-intotero-la-conferina-internaional-privind-combaterea-traficului-de-persoane.html
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Printre invitaţii la conferinţă s-au numărat: Ana Birchall,vicepremier, Angel Tîlvăr, 

coordonatorul Grupului pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Parlamentul 

României, Victor Negrescu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Maximilian Axel-

Nicolae, directorul Agenţiei Naţional împotriva Traficului de Persoane (ANTIP), reprezentanţi ai 

Parlamentului, ambasadori şi membri ai organizaţiilor non-guvernamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MRP SALUTĂ IMPLICAREA ROMÂNILOR LA ALEGERILE LOCALE DIN BELGIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-implicarea-romanilor-la-alegerile-locale-din-

belgia/?fbclid=IwAR2yAoiRtR9sLTh33-GwH7zciXDGyZANpyNrJY7Jlx6Rn0V2nw-tRM08r6g 

 

Prezenţa românilor pe scena politică belgiană ne arată că avem oameni frumoşi, implicaţi, 

muncitori care ne fac cinste oriunde se află. Astfel, prin nivelul mare de implicare în viaţa 

politică şi nu numai, demonstrăm că România e activă pretutindeni în lume. În plus, prin 

alegerile din 14 octombrie 2018 din Regatul Belgiei aratăm contribuţia şi efortul comun al 

conaţionalilor noştri de a crea o imagine frumoasă a românilor şi a României. 

 

46 de români candidează pe listele unor partide din Belgia la alegerile locale programate 

pentru 14 octombrie 2018, încercând să ocupe funcţii de consilieri locali în mai multe localităţi, 

inclusiv în capitală – Bruxelles, cu dorinţa de a realiza cât mai multe iniţiative pentru 

comunitatea pe care o reprezintă. 

 

Reamintim că în Bruxelles trăiesc aproape 40.000 români (9% din locuitori), iar în toată Belgia 

sunt peste 70.000 de conaţionali. 

 

Vă prezentăm lista candidaţilor: 

Robert Tiberius Aparaschivei – Woluwe Saint Lambert 

Avdia Avrumutoae  – Antwerpen 

Gabriela Banu – Auderghem 

Claudia Barbosu – Habay 

Daniela Livia Bîciu – Molenbeek Saint Jean 

Ana-Maria Bogdan – 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1120 Neder-Over-Heembeek si 1130 

Haren 

Cristian Bulumac – Etterbeek 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-implicarea-romanilor-la-alegerile-locale-din-belgia/?fbclid=IwAR2yAoiRtR9sLTh33-GwH7zciXDGyZANpyNrJY7Jlx6Rn0V2nw-tRM08r6g
http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-saluta-implicarea-romanilor-la-alegerile-locale-din-belgia/?fbclid=IwAR2yAoiRtR9sLTh33-GwH7zciXDGyZANpyNrJY7Jlx6Rn0V2nw-tRM08r6g
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Alina Irina Calugăr – Poperinge 

Valentina Ciarnau – Molenbeek Saint Jean 

Ciprian Ciceu – Koekelberg 

Marcela Ciolac – Woluwe Saint Lambert 

Ciprian Ciufu – 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1120 Neder-Over-Heembeek si 1130 Haren 

Melania Cojocaru – Anderlecht 

Sergiu Coroi – Dilbeek 

Ana-Cristina Costea – Woluwé Saint-Pierre 

Ioana Covaci – Sint-Niklaas 

Liana Cozigou – Frasnes-Lez-Anvaing (Hainaut) 

Anca-Adriana Cucu – Woluwe Saint-Lambert 

Chantal De Meeus D’argenteuil – Woluwe Saint-Lambert 

George Dragomir – Molenbeek Saint Jean 

Carmen Drăghici Hopartean – 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1120 Neder-Over-Heembeek si 

1130 Haren 

Carmen Drăgusan – Oostende 

Xenia Duculescu – Saint Gilles 

Ioan Gartner – Ganshoren 

Marcela Gori – Anderlecht 

Răzvan Hoinaru – 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1120 Neder-Over-Heembeek si 1130 Haren 

Mihaela Laura Iftimi – Molenbeek Saint Jean 

Georgeta Iurniuc– Schaerbeek 

Gabriela Mara – Saint-Josse-ten-Noode 

Sanda Martinas-Chiracu – Berchem-Sainte-Agathe 

Lidia Marina – Ganshoren 

Oana V Matei – 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1120 Neder-Over-Heembeek si 1130 Haren 

Julian Medeleanu – Overijse 
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Gabriela Pascovici – Flémalle 

Amedeuo Petre – Ganshoren 

Luminita Petrisor – Molenbeek Saint Jean 

Simona Paslaru – Arlon, Province de Luxembourg 

Mariana Polatos – Wemmel 

Dana Pop  – Schaerbeek 

Mihaela Popescu -Louvain-la-Neuve 

Carmen Constanta Ricu – Schaerbeek 

Maria Spataru – Berchem Sainte Agathe 

Daniel Stanciu – Anderlecht 

Clementina Ulmeanu – Berchem 

Adriana Vainer – Roeselare 

Lisa Vlădulescu – Woluwe, Saint Lambert 

  

 

Le dorim succes tuturor! 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-10/ 

 

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

2.086 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania – 963 locuri de muncă: 956 muncitor necalificat în agricultură – cules căpşuni, 2 

muncitor – cules struguri, 2 tractorist, 2 sudor TIG, 1 operator centrale electrice; 

 

Germania – 513 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curăţenie, 54 electrician, 53 sudor, 

51 lăcătuş, 50 instalator, 24 şofer camion, 15 commis de rang/demichef de rang/chef de rang, 

12 commis de cuisine/demichef de cuisine/chef de partie/souschef, 4 manager hardware 

sisteme de securitate, 4 manager software sisteme de securitate, 4 mecanic auto, 4 şofer 

autobuz, 4 operator maşini CNC, 3 instalator instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 3 

instalator maşini, 3 mecanic industrial, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 2 inginer verificare şi 

validare, 2 lucrător forestier, 2 măcelar, 1 coordonator activităţi arhitectură electrică, 1 

coordonator echipă SE în domeniul electric/electronică, 1 constructor structuri din metal, 1 

dezvoltator componente electrice/electronice, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer 

dezvoltare, 1 inginer proiectant, 1 inginer de sistem, 1 ospătar, 1 tâmplar, 1 tehnician sisteme 

electrice, 1 tehnician instrumentaţie şi control, 1 tehnician sisteme de răcire; 

 

Marea Britanie – 201 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 1 curier liber 

profesionist; 

 

Olanda – 82 locuri de muncă: 20 creatori buchete de flori, 20 operatori la maşini şi utilaje 

pentru fabricarea produselor alimentare, 10 manipulator marfă, 10 tâmplari, 10 zidari, 5 

dulgher, 5 rigipsar, 1 instalator/montator ţevi, 1 mecanic maşini agricole; 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-10/
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Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav; 

 

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

 

Ungaria – 69 locuri de muncă: 10 casier, 10 manipulant mărfuri, 10 măcelar, 10 muncitor 

necalificat, 10 vânzător, 8 cofetar, 5 muncitor în magazie, 3 ajutor bucătar, 2 

muncitor/tehnician în construcţia reţelelor de telefonie, 1 agent vânzări; 

 

Estonia – 25 locuri de muncă: 15 electrician în construcţii, 10 montator schele; 

 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 şofer de TIR internaţional, 10 zidar; 

 

Norvegia – 17 locuri de muncă: 10 vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperişuri; 

 

Slovacia – 11 locuri de muncă: 4 cameristă, 3 bucătar, 2 ajutor pentru bucătărie, 2 mecanic 

autovehicule; 

 

Suedia – 11 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto, 3 operator maşini; 

 

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

 

Franţa – 4 locuri de muncă: 2 mecanic auto, 1 carosier, 1 tehnician mentenanţă autovehicule; 

 

Belgia –  2 locuri de muncă: 2 tehnician; 

 

Croaţia – 1 loc de muncă: 1 maseur de întreţinere şi relaxare; 
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Finlanda – 1 loc de muncă: 1 măcelar; 

 

Malta – 1 loc de muncă: 1 şofer distribuitor. 

 

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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GUVERNUL SIMPLIFICA PROCEDURILE SI REDUCE TERMENELE PENTRU 

ELIBERAREA PASAPOARTELOR 

http://m.ziare.com/social/guvernul-simplifica-procedurile-si-reduce-termenele-pentru-eliberarea-pasapoartelor-

1533346 

 

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca 

termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa 

fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. 

 

"La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce modifica si completeaza normele 

metodologice de aplicare a legii privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in 

strainatate, cu alte cuvinte sunt modificari care simplifica procedurile si contribuie la reducerea 

termenelor pentru obtinerea pasaportului. 

 

Astfel, termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice in cazul cererilor depuse in 

tara se reduce de la 30 la 15 zile lucratoare de la data depunerii cererilor. 

 

In ceea ce priveste cererile depuse in strainatate, termenul actual este de 90 de zile si se va 

reduce in functie de tara unde se afla solicitantul, anume 45 de zile lucratoare in cazul cererilor 

depuse in misiunilor diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in statele membre ale UE si 

60 de zile lucratoare in cazul cererilor depuse in statele terte in raport cu UE, adica in statele 

care nu fac parte din UE", a declarat, miercuri intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant 

al Executivului. 

 

Nelu Barbu a adaugat ca au fost simplicate si alte conditii de eliberare a pasapoartelor. 

"Printre modificari se mai afla simplificarea conditiilor ce trebuie indeplinite pentru eliberarea 

pasapoartelor simple temporare in cazul minorilor care urmeaza sa se deplaseze in strainatate 

http://m.ziare.com/social/guvernul-simplifica-procedurile-si-reduce-termenele-pentru-eliberarea-pasapoartelor-1533346
http://m.ziare.com/social/guvernul-simplifica-procedurile-si-reduce-termenele-pentru-eliberarea-pasapoartelor-1533346
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pentru a urma un tratament medical fara de care viata le este pusa in pericol, prin stabilirea 

necesitatii unei traduceri autorizate si nu legalizate cum este in prezent in legislatie, a 

documentelor emise de institutia straina ce urmeaza sa efectueze tratamentul respectiv. 

 

Totodata, se elimina necesitatea prezentarii originalului certificatului de nastere al minorului 

sub 14 ani la ridicarea pasaportului simplu electronic sau temporar, fiind acceptata si copia 

acestuia", a precizat acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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“FORUM ECONOMIC ROMÂNIA-ITALIA, REDĂM ÎNCREDEREA INVESTITORILOR 

STRĂINI ŞI ROMÂNI DIN DIASPORA ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/28893-2018-10-11-07-53-08.html 

 

CCIRO Italia în colaborare cu: Consiliul Judeţean Prahova, Academia Europeană pentru 

Relaţii Economice şi Culturale din Roma (AEREC) şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova 

organizează vineri, 12 octombrie forumul economic "România-Italia, redăm încrederea 

investitorilor străini şi români din diaspora în economia românească". Evenimentul va fi 

organizat la Ploieşti în incinta Consiliului Judeţean Prahova (Palatul Administrativ), Sala 

„Europa", transmite Romanian Global News. 

 

La eveniment vor participa oficialităţi, autorităţi publice, oameni de afaceri şi operatori 

economici italieni din mai multe domenii de activitate (construcţii, transport, agricultura, 

managementul deşeurilor, turism şi operatori ai sistemului de sănătate din Italia) interesaţi în 

dezvoltarea unor investiţii sau parteneriate de business în economia românească. Printre cei 

150 de participanţi vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români din Italia interesaţi în a găsi 

soluţii pentru realizarea unor investii în România. 

 

Vineri, 12 octombrie, ora 09:30, organizatorii şi reprezentanţii Guvernului României vor 

prezenta politicile statului român pentru sprijinirea şi atragerea investiţiilor străine. Totodată, va 

fi prezentat sprijinul guvernului pentru internaţionalizarea mediului de afaceri autohton 

românesc, cu precădere pe relaţia schimburilor economice România - Italia. 

 

Programul Guvernului României pentru dezvoltarea economică şi sprijinirea mediului de 

afaceri reprezintă obiectivul principal din cadrul lucrărilor forumului "Redăm încrederea 

investitorilor străini în economia românească", participanţii având ocazia să obţină toate 

informaţiile, noutăţile legislative şi programul Guvernului României pentru atragerea şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/28893-2018-10-11-07-53-08.html
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sprijinirea de noi investiţii. 

 

Ora 11:00, reprezentanţii mediului de afaceri român şi italian vor prezenta propriul know-how 

în vederea identificării unor parteneriate şi soluţii de finanţare pentru dezvoltarea unor afaceri 

în România. Oameni de afaceri români din Italia vor iniţia cu această ocazie procedurile de 

parteneriate şi vor accesa noul program "Redăm încrederea oamenilor de afaceri români din 

străinătate în economia românească". Fondul National de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii este invitat să prezinte în cadrul lucrărilor forumului extinderea 

programului, în special către oamenii de afaceri români din străinătate. 

 

Ora 16:30, oficialităţile şi participanţii la lucrările forumului economic se vor deplasa la Parcul 

Memorial Constantin Stere – Bucov unde vor asista la ceremonia inaugurării monumentului ce 

îl reprezintă pe Pantelimon Halippa – erou al Marii Uniri. Monumentul este realizat de Consiliul 

Judeţean Prahova în cooperare cu Societatea Cultural-Istorică "Mihai Viteazul". 

 

Sâmbătă, 13 octombrie ora 09:30 – 12:00 la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova – 

Sala Europa, vor continua lucrările forumului economic cu întâlniri B2B între oameni de afaceri 

români şi străini, fiind totodată prezentată rezoluţia lucrărilor forumului economic "România-

Italia, redăm încrederea investitorilor străini şi români din diaspora în economia românească" 

 

Participarea este liberă în limita locurilor disponibile. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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#CENTENARULMARIIUNIRI PROCLAMAŢIE A STATULUI MISSISSIPPI, CARE FELICITĂ 

ROMÂNIA CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/11/centenarulmariiuniri-proclamatie-a-statului-mississippi-care-

felicita-romania-cu-ocazia-sarbatoririi-centenarului--191639 

 

Guvernatorul statului Mississippi, Phil Bryant, a onorat Centenarul Marii Uniri prin emiterea 

unei proclamaţii de felicitare, potrivit unui comunicat difuzat joi de Ambasada României în 

SUA. 

 

În proclamaţia de felicitare a României, emisă de statul Mississippi cu ocazia aniversării a 100 

de ani de la Marea Unire, se arată că, la 1 decembrie 1918, "Marea Unire a românilor a 

condus la consolidarea unui stat modern, inspirat de principiile libertăţii, democraţiei, libertăţii 

economice şi progresului social". 

 

În document sunt menţionate legăturile strânse dintre România şi Statele Unite ale Americii, 

cele două ţări împărtăşind "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". 

 

Guvernatorul Phil Bryant felicită România, poporul român şi comunitatea româno-americană şi 

îi încurajează pe toţi locuitorii statului Mississippi să se alăture sărbătoririi Centenarului. 

 

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

Proclamaţia statului Mississippi, arătând că ţara noastră este profund onorată de mesajul 

transmis de guvernatorul Phil Bryant. 

 

"Gestul guvernatorului statului Mississippi onorează România şi momentul crucial al istoriei 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/11/centenarulmariiuniri-proclamatie-a-statului-mississippi-care-felicita-romania-cu-ocazia-sarbatoririi-centenarului--191639
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/10/11/centenarulmariiuniri-proclamatie-a-statului-mississippi-care-felicita-romania-cu-ocazia-sarbatoririi-centenarului--191639
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noastre, Marea Unire de la 1918. Nu trebuie să uităm că, fără rolul major jucat de preşedintelui 

american Woodrow Wilson, în urmă cu 100 de ani, Marea Unire nu ar fi putut avea loc. Iată că 

legăturile dintre România şi Statele Unite sunt vechi şi puternice. România a crezut de la 

început în modelul democraţiei liberale occidentale, de aceea drumul ţării noastre este unul de 

succes", a declarat George Cristian Maior. 

 

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. Statul 

Mississippi este cel de al unsprezecelea stat american ce omagiază Centenarul Marii Uniri 

printr-o proclamaţie specială. 
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Statul Mississippi a devenit al douăzecilea stat care a aderat la Statele Unite ale Americii, în 

1817. Statul a fost numit după râul Mississippi, care îl străbate. 

 

În 1963, la Centrul Medical al Universităţii Mississippi, a avut loc primul transplant de plămân 

uman din lume, iar în 1964 a avut loc primul transplant de inimă din lume. 

 

Genul muzical blues a apărut în zona deltei râului Mississippi, în stat născându-se muzicieni 

celebri ai genului, printre care B.B. King, John Lee Hooker sau Mississippi John Hurt. Scriitorul 

Mark Twain a avut o afecţiune specială pentru râul Mississippi, situând des acţiunea din multe 

dintre romanele sale, în zonă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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VIOREL BADEA: „PROIECTELE ROMÂNIEI PENTRU R. MOLDOVA AU EVOLUAT ÎN PAS 

DE CANGUR. ROMÂNIA FACE PREA PUŢIN” (VIDEO) 

https://www.europalibera.org/a/viorel-badea-proiectele-rom%C3%A2niei-pentru-r-moldova-au-evoluat-

%C3%AEn-pas-de-cangur-rom%C3%A2nia-face-prea-pu%C8%9Bin-/29538409.html 

 

Interviu cu senatorul pentru românii din diaspora în Parlamentul de la Bucureşti şi membru al 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

 

O strategie cadru pentru R. Moldova pe termen mediu şi lung, care să fie respectată cu 

sfinţenie de orice guvern român indiferent de culoarea politică. În plus, „redobândirea, de către 

moldoveni, a cetăţeniei române în maximum o săptămână, cu scuzele de rigoare”. Sunt 

propunerile politicianului PNL Viorel Badea, senator pentru românii din diaspora în Parlamentul 

de la Bucureşti şi membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

 

Într-un interviu acordat la Strasbourg, în marja sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, Badea, care este şi autorul unui raport APCE despre minorităţile naţionale, explică de 

ce anumite state sunt reticente în a adera la Carta pentru protecţia minorităţilor naţionale, pe 

care atât România, cât şi Moldova s-au grăbit să o ratifice imediat după publicare. Referitor la 

Moldova, senatorul român spune că, din păcate, nu există o continuitate în proiectele 

României pentru Moldova şi că fiecare guvern care a venit la putere a schimbat ritmul de lucru, 

proiectele evoluând „într-un ritm de cangur”. 

 

Interviu cu senatorul român Viorel Badea 

 

Europa Liberă: Domnule Viorel Badea, sunteţi raportor al Consiliului Europei pentru un nou 

raport privind drepturile minorităţilor naţionale. De ce este nevoie de acest raport, în condiţiile 

în care există Convenţia Cadru pentru Minorităţi Naţionale, document ratificat de 39 de state, 

https://www.europalibera.org/a/viorel-badea-proiectele-rom%C3%A2niei-pentru-r-moldova-au-evoluat-%C3%AEn-pas-de-cangur-rom%C3%A2nia-face-prea-pu%C8%9Bin-/29538409.html
https://www.europalibera.org/a/viorel-badea-proiectele-rom%C3%A2niei-pentru-r-moldova-au-evoluat-%C3%AEn-pas-de-cangur-rom%C3%A2nia-face-prea-pu%C8%9Bin-/29538409.html
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inclusiv de România şi de R. Moldova. România a fost chiar primul stat care a ratificat 

documentul, pe 29 aprilie 1995, iar Moldova pe 20 noiembrie 1996. 

 

Viorel Badea: „Nu trăim într-o lume perfectă. La 20 de ani de la adoptarea acestui document 

extrem de valoros încă mai există opt state care nu sunt parte a Convenţiei, iar raportul meu 

analizează situaţia acestor state, în mod special. Încercăm să vedem de ce au fost refractari la 

a adera la Convenţie şi să stabilim un dialog.” 

 

Europa Liberă: Înainte de a vă întreba care sunt cele opt state şi dacă ele sunt din Europa 

„bogată”, ca să spunem aşa, din Vestul Europei, deci, aş vrea să punctăm faptul că România 

are una dintre cele mai bune situaţii când vine vorba de drepturile minorităţilor. Romii, de 

exemplu, au locuri speciale la universităţi, sunt reprezentaţi în parlamentul de la Bucureşti şi 

chiar în Parlamentul European. Care sunt, aşadar, cele opt ţări care nu au ratificat Convenţia 

cadru pentru minorităţi? 

 

Viorel Badea: „Ne referim la ţări din lumea civilizată. Franţa, de exemplu, care a indicat faptul 

că în constituţie există prevederi care nu le permit să treacă la o recunoaştere a minorităţilor 

naţionale pe teritoriul lor. De asemenea, Grecia nu a ratificat această Convenţie cadru, iar pe 

cale de consecinţă nici Turcia nu a făcut-o.” 

 

Viorel Badea: „În raportul nostru o să tuşăm şi situaţia comunităţii turce din Tracia de vest, 

pentru că am avut câteva discuţii cu reprezentanţii acestei comunităţi. Este mai mult o 

chestiune bilaterală şi ne dorim ca Turcia şi Grecia să ajungă la un compromis şi să ratifice 

Convenţia, pentru ca documentul protejează nu minorităţile, dar dă garanţii şi majorităţii. 

 

Pe de altă parte, încercăm să convingem şi Andora şi Monaco, ţări pe care eu le consider un 

paradis al convieţuirii. Cele două mici state au reticenţe în a ratifica convenţia sub argumentul 
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că în realitate minorităţile reprezintă un număr mai mare decât majoritatea. Ei consideră că 

minorităţile ar trebui mai întâi să obţină cetăţenia şi apoi să se ratifice Convenţia pentru 

minorităţi. Eu cred însă că nu există vreo legătură între minorităţi şi cetăţenie. Iarăşi, Belgia nu 

a fost foarte deschisă cu noi. ” 

 

Europa Liberă: Ca senator român pentru românii din diaspora, în ce cheie priviţi relaţia 

României cu Republica Moldova? 

 

Opinia mea este că România şi R. Moldova sunt două state româneşti despărţite temporar de 

istorie... 

Viorel Badea: „Opinia mea este că România şi R. Moldova sunt două state româneşti 

despărţite temporar de istorie, cred că statul român nu a făcut suficient pentru a deveni atractiv 

pentru românii din R. Moldova. Proiectele pe care noi le-am dezvoltat au evoluat în pas de 

cangur, ca să spun aşa, adică a fost un guvern care a dat drumul la nişte proiecte şi, apoi, a 

venit alt guvern care le-a stopat şi le-a dat altă direcţie. Eu le-am propus colegilor mei din 

parlament, şi sper ca această propunere să fie agreată şi la nivel înalt, în plan politic, ca 

partidele româneşti, împreună, să adopte un plan comun de acţiune în R. Moldova, aşa cum 

au fost acele discuţii cu protocolul pentru integrare europeană a României. Atunci, toate 

partidele politice s-au reunit şi au stabilit un itinerariu comun, pentru ca România să se poată 

integra cu succes în UE. 

 

Eu propun ca toţi reprezentanţii partidelor politice din România să ne aşezăm la masă, să 

stabilim o strategie comună pe termen mediu lung. Altfel, incongruenţa aceasta politică pe 

care noi o manifestăm faţă de Chişinău nu poate atrage acolo decât insatisfacţii şi 

neîncredere. Altfel nu vom putea avea un proiect de succes în R. Moldova. 

 

Faptul că mai reparăm nişte grădiniţe sau mai finanţăm evenimente culturale, faptul că le 
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redăm cetăţenia…deşi, acesta nu este un proiect cu care să ne mândrim, este un drept al lor... 

Noi ar trebui să facem în aşa fel încât să le redăm cetăţenia într-o săptămână, cu scuzele de 

rigoare. Pentru că ei au fost cetăţeni români. Această chestiune nu ar trebui capitalizată de 

guvernele României. Ar trebui să elaborăm această strategie pe care să o urmăm cu sfinţenie, 

indiferent cine va veni la guvernare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: europalibera.org 


