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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. MAE a emis o avertizare de călătorie pentru R. Moldova 

2. Acţiunea 2012 te invită să cunoşti Basarabia prin programul „Cunoaște-ți frații” 

3. IEH și Episcopia Basarabiei de Sud: Un Acord pentru proiecte în comunitățile istorice 

românești 

4. Delegația IEH a participat la inaugurarea rebilitării Gimnaziului Săiți, Raionul Căușeni din R. 

Moldova 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Volumul “Istoria Transilvaniei” de Ioan Aurel Pop si Ioan Bolovan, ed. Rediviva, în traducere 

italiană, ajunge la bibliotecile și departamentele de istorie din cadrul unor universități italiene 

6. ”Fii mândru că ești român!”, spectacol de zile mari la Atena, organizator asociația ”DACIA” 

7. Sărbătoarea popoarelor la Catania 

8. Săptămâna Internațională de cultură “Câmpul Românesc”, Hamilton-Canada, 2019 

 

III. ACTUALITATE 

9. Prima participare românească la Jerusalem Design Week 

10. Raport șocant al Comisiei Europene: Românii din străinătate, mi mulți decât cei din 

România 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 
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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.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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MAE A EMIS O AVERTIZARE DE CĂLĂTORIE PENTRU R. MOLDOVA 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-emis-o-avertizare-de-calatorie-pentru-r-moldova/ 

 

Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul 

Republicii Moldova sunt avertizați de MAE că „există posibilitatea apariției unor manifestații 

publice de protest, în principal în municipiul Chișinău”. 

 

Din acest motiv, MAE recomandă 

 

– evitarea mulțimilor publice, în special a demonstrațiilor și acțiunilor de protest; 

 

– respectarea instrucțiunilor primite din partea instituțiilor de asigurare a ordinii publice; 

 

– urmărirea mass-mediei locale pentru a afla care sunt zonele în care se desfășoară acţiuni de 

protest, pentru a le putea evita. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-emis-o-avertizare-de-calatorie-pentru-r-moldova/
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Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie telefoanele de permanență ale: Ambasadei României la Chișinău +373 68 33 63 63, 

Consulatului General al României la Cahul +373 60 20 09 25 și Consulatului General al 

României la Bălți +373 68 19 50 06. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de 

Internet:http://chisinau.mae.ro,http://balti.mae.ro,http://cahul.mae.ro,www.consularprotection.e

u șiwww.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la 

dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații 

şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare 

„Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ACŢIUNEA 2012 TE INVITĂ SĂ CUNOŞTI BASARABIA PRIN PROGRAMUL „CUNOAȘTE-

ȚI FRAȚII” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30648-aciunea-2012-te-invit-s-cunoti-basarabia-prin-

programul-cunoate-i-fraii-.html 

 

Acţiunea 2012 te invită să cunoşti Basarabia - să îţi cunoşti fraţii de peste Prut. Platforma 

Unionistă Acțiunea 2012 inițiază programul „Cunoaște-ți frații", în care românii din Țară sunt 

invitați să cunoască Basarabia „în teren" prin intermediul unor excursii tematice. Prima 

excursie va avea loc la finalul acestei săptămâni. 

 

Începând cu această vară ai ocazia să descoperi frumusețea pură a meleagurilor acoperite cu 

istorie și trecut. Aveți ocazia de a cutreiera cele mai importante şi semnificative obiective 

turistice din Republica Moldova care, cu siguranță, îți vor tăia răsuflarea, transmit organizatorii 

pe contul de facebook, preluat de Romanian Global News. 

 

Tur ghidat în centrul istoric al Chișinăului, vizită la vinăria Château Vartely și excursie la 

Orheiul Vechi sunt atracțiile de care poate avea parte oricine se înscrie în program. 

 

„Începând cu această vară ai ocazia să descoperi frumusețea pură a meleagurilor acoperite cu 

istorie și trecut. 

 

Vom cutreiera cele mai importante şi semnificative obiective turistice din Republica Moldova 

care, cu siguranță, îți vor tăia răsuflarea. Vom explora o parte uitată a României cu trasee 

bogate în cultură:muzee, case memoriale, cetăți, biserici, mănăstiri, complexuri culturale, 

parcuri etc. Desigur că nu vor lipsi nici atotcunoscutele bucate și vinuri alese din Basarabia", 

scriu pe Facebook organizatorii. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30648-aciunea-2012-te-invit-s-cunoti-basarabia-prin-programul-cunoate-i-fraii-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30648-aciunea-2012-te-invit-s-cunoti-basarabia-prin-programul-cunoate-i-fraii-.html
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Rezervările se fac la numărul 0724840009 (Ștefan Lupu). 

 

Mai multe detalii aflați aici. 

 

Programul „Cunoaște-ți frații" se va desfășura în oglindă față de programul „Cunoaște-ți Țara", 

prin care peste 70.000 de basarabeni au vizitat cele mai cunoscute atracții turistice din toate 

regiunile României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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IEH ȘI EPISCOPIA BASARABIEI DE SUD: UN ACORD PENTRU PROIECTE ÎN 

COMUNITĂȚILE ISTORICE ROMÂNEȘTI 

 

Episcopia Basarabiei de Sud şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, 

instituție subordonată Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au semnat un Protocol de 

colaborare în vederea organizării de activităţi, evenimente culturale, educaţionale şi derularea 

de programe stabilite de comun acord. 

 

Vineri, 07 iunie 2019, la Consulatul General al României de la Cahul, în prezența doamnei 

consul general- Anca Corfu, delegația IEH, condusă de directorul general Eugen Tiberiu 

Popescu, s-a întâlnit cu IPS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și au discutat despre 

oportunitatea  de a demara împreună acțiuni în comunitățile istorice românești. 

 Obiectul protocolului se referă la cooperarea interinstituțională și susținerea reciprocă în 

activitățile educaționale, de cercetare, culturale și spiritual, destinate românilor din comunitățile 

istorice, de interes pentru ambii parteneri, pentru menținerea, exprimarea și promovarea 

identității românești. 

 

Prin acest acord, care a intrat în vigoare din 10 iunie 2019, IEH va primi sprijin din partea 

Episcopiei Basarabiei de Sud pentru implementarea unor proiecte menționate în Planul de 

activități pentru anul 2019 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, 

precum și în elaborarea propunerilor de programe și proiecte pentru anul 2020, destinate 

românilor din comunitățile românești. 

 

10 iunie 2019 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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DELEGAȚIA IEH A PARTICIPAT LA INAUGURAREA REBILITĂRII GIMNAZIULUI SĂIȚI, 

RAIONUL CĂUȘENI DIN R. MOLDOVA 

 

La invitația președintelui Raionului Căușeni din Republica Moldova, Nicolae Gorban și a 

Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, o delegație a Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, condusă de directorul general, Eugen 

Tiberiu Popescu, a participat în perioada 05-08 iunie la hramul satului Săiți- Înălțarea Domnului 

și la inaugurarea proiectului „Reparație capitală a blocului I al Gimnaziului Săiți, din localitatea 

Săiți, Raionul Căușeni".  

 

La eveniment a fost prezent Grigore Repeșciuc, deputat în cadrul Parlamentului Republicii 

Moldova, alături de delegația Consiliului Județean Dâmbovița, condusă de președintele 

Alexandru Oprea și consilierii județeni Ruxanda Dragomir, Cornelia Stan, Ileana-Cătălina 

Nicolaescu, Sache Neculaescu, Mihai Istrate, Gabriel Grozavu și Jean Popescu, dar și Cristina 

Stroe , inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. 

Între Județul Dâmbovița și Raionul Căușeni există un acord de colaborare ale cărui baze au 

fost puse chiar de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie 2017. Acest acord reprezintă 

cadrul formal menit să susțină dezvoltarea de activități economice, sociale și cultural-

educaționale.  

 

Primul proiect al acordului de colaborare s-a concretizat prin finalizarea reabilitării instituției de 

învățământ mai-sus amintite, din localitatea Săiți, unitate de învățământ care numără în 

prezent peste 230 de elevi și în care actuala și viitoarele generații de elevi vor putea descoperi 

bucuria de a învăța. Este de precizat faptul că instituția de învățământ rebilitată de către CJ 

Dâmbovița, a fost construită în anul 1932 de statul român, în perioada în care Basarabia făcea 

parte din Țara mamă. 
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Reprezentanții IEH au donat școlii mai multe albume cu motive naționale și despre istoria 

Basarabiei și au avut discuții cu reprezentanții Raionului Căușeni și conducerea școlii în 

vederea unor proiecte viitoare comune. 

 

10 iunie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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VOLUMUL “ISTORIA TRANSILVANIEI” DE IOAN AUREL POP SI IOAN BOLOVAN, ED. 

REDIVIVA, ÎN TRADUCERE ITALIANĂ, AJUNGE LA BIBLIOTECILE ȘI  

DEPARTAMENTELE DE ISTORIE DIN CADRUL UNOR UNIVERSITĂȚI ITALIENE 

https://www.timpromanesc.ro/volumul-istoria-transilvaniei-de-ioan-aurel-pop-si-ioan-bolovan-ed-rediviva-in-

traducere-italiana-ajunge-la-bibliotecile-si-departamentele-de-istorie-din-cadrul-unor-universitati/ 

 

Editura Rediviva anunță că 50 de exemplare din volumul Istoria Transilvaniei de Ioan Aurel 

Pop și Ioan Bolovan,sunt donate unor departamente de istorie din cadrul unor univesități 

italiene, institute de istorie, biblioteci sau reviste de istorie, din importante centre universitare 

din Italia. Volumul apărut în anul Centenarului Marii Uniri a mai fost oferit unor profesori și 

cercetători italieni interesați de istoria României de la universități din Milano, Roma, Torino, 

Lugano etc. 

 

Istoria Transilvaniei” (Storia della Transilvania) de Ioan Aurel Pop și Ioan Bolovan a apărut în 

limba română la editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca (2014). Volumul în traducere în limba 

italiană realizată de Maria Floarea Pop este o ediție ilustrată care cuprinde cca. 300 de 

fotografii. Cartea este un proiect editorial susținut de Centrul Cultural Italo-Român din Milano – 

editura Rediviva, cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, prin programul de 

traduceri TPS. 

 

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și președinte al Academiei Române. 

Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural 

Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică 

din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul 

României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și 

organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., 

https://www.timpromanesc.ro/volumul-istoria-transilvaniei-de-ioan-aurel-pop-si-ioan-bolovan-ed-rediviva-in-traducere-italiana-ajunge-la-bibliotecile-si-departamentele-de-istorie-din-cadrul-unor-universitati/
https://www.timpromanesc.ro/volumul-istoria-transilvaniei-de-ioan-aurel-pop-si-ioan-bolovan-ed-rediviva-in-traducere-italiana-ajunge-la-bibliotecile-si-departamentele-de-istorie-din-cadrul-unor-universitati/
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Franţa şi Italia, acad. prof. Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de 

cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de 

prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de 

cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale 

Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, 

paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor. 

 

Ioan Bolovan este profesor universitar, conducător de doctorat și din 2012 prorector al 

Universității Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cercetător științific I la Centrul de Studii 

Transilvane din cadrul Academiei Române. Doctor în istorie din anul 1999, a obţinut premiul 

„Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române în 2002. Specializat în istoria modernă a 

României şi demografie istorică, având din 2015 funcția de președinte al International 

Commission for Historical Demography (Geneva), a publicat mai multe cărţi de unic autor și în 

colaborare la edituri din România, Franța, Germania, Olanda, Rusia, Cehia, Argentina, Italia 

etc., precum și peste 150 de studii în reviste și volume colective din ţară şi străinătate despre 

istoria populaţiei Transilvaniei, graniţa militară austriacă, revoluţia de la 1848-1849, istoria 

instituţiilor culturale, Primul Război Mondial etc. 

 

Între bibliotecile și departamentele de istorie din selecția propusă de editura Rediviva se 

numără: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di ROMA, Istituto Storico Italiano per il 

Medioevo – ROMA, Biblioteca del Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali di BARI, Istituto 

Italiano per gli Studi Storici di NAPOLI; Biblioteca di Studi Umanistici di PAVIA, Biblioteca 

Universitaria di BOLOGNA; Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche. 

Archeologia e storia antica di PALERMO; Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di 

VENEZIA; Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani” di RAVENNA; Dipartimento di 

Scienze religiose – Università Cattolica del Sacro Cuore, MILANO; Biblioteca Nazionale 

Universitaria di TORINO; Biblioteca del Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di 
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PADOVA; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di TORINO; Dipartimento di Storia Culture 

Civiltà, BOLOGNA; Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di SIENA; 

Società italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO); Biblioteca di Studi 

Umanistici di PAVIA; Istituto Giuseppe Toniolo – Università Cattolica del Sacro Cuore, 

MILANO; Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani”, RAVENNA; Dipartimento di 

Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo – Università degli Studi di FIRENZE; 

Biblioteca Civica di VERONA; Biblioteca dell’Università per Stranieri di PERUGIA, Biblioteca 

Sormani, Milano, Biblioteci civice din: Parma, Pavia, Torino, Venetia, Verona etc. 

 

 

 

 

REDIVIVA – este prima editură românească fondată în Italia (2012), un proiect al Centrului 

Cultural Italo Român (constituit în anul 2008), asociație de voluntariat cultural, rodul inițiativei 

unui mic grup de intelectuali români și italieni. Este un proiect care își propune să contribuie la 

cunoașterea istoriei si culturii românești în Peninsulă, prin publicarea de volume în traducere 

în limba italiană, română sau bilingve (româno-italiene), de literatură, istorie, poezie, didactică, 
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filosofie, eseu, cataloage de artă. In cei câțiva ani de la fondarea sa, Rediviva numără circa 70 

de titluri, în cele opt colecții propuse de grupul editorial. 

 

În decursul anilor editura Rediviva a făcut numeroase donații din publicațiile tiparite la: școli, 

licee, universități, institute de cercetare, jurnalisti italieni etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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”FII MÂNDRU CĂ EȘTI ROMÂN!”, SPECTACOL DE ZILE MARI LA ATENA, 

ORGANIZATOR ASOCIAȚIA ”DACIA” 

https://www.gazetaromaneasca.com/diaspora/fii-mandru-ca-esti-roman-spectacol-de-zile-mari-la-atena-

organizator-asociatia-dacia/ 

 

Asociatia Interculturală Dacia din Atena și Fundația Comunitară “Țara Făgărașului” vă invită la 

cea de-a doua ediție a spectacolului FII MÂNDRU CĂ EȘTI ROMÂN!, proiect finanțat de către 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Evenimentul va avea loc pe 22 iunie 2019, începând cu ora 19.00, la Ambasada României la 

Atena, Strada Emmanouil Benaki, nr.7, Paleo Psyhiko. 

 

 

 

Invitați speciali din România: Ansamblul Plaiurile Jibertuluisi Ceata Făgărașului. 

https://www.gazetaromaneasca.com/diaspora/fii-mandru-ca-esti-roman-spectacol-de-zile-mari-la-atena-organizator-asociatia-dacia/
https://www.gazetaromaneasca.com/diaspora/fii-mandru-ca-esti-roman-spectacol-de-zile-mari-la-atena-organizator-asociatia-dacia/
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Din Atena, vor urca pe scenă Corul de Copii al Școlii Dacia, Ansamblul Folcloric și Ansamblul 

Grecesc de dansuri tradiționale. 

Soliștii Melania Clim și Constantin Miros vă vor încânta cu melodii populare românești! 

 

Intrare liberă! 

Vă așteptăm cu drag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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SĂRBĂTOAREA POPOARELOR LA CATANIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30631-srbtoarea-popoarelor-la-catania.html 

 

Pentru a omagia înfrățirea și integrarea tuturor acelora care au ales să trăiască în Sicilia, la 

Catania s-a organizat în prag de vacanță, SĂRBĂTOAREA POPOARELOR - un eveniment ce 

adună laolaltă, italieni și străini care, deși sunt de alt neam, limbă și cultură, trăiesc și muncesc 

în pace, înțelegere și respect, transmite www.episcopia-italiei.it, preluat de Romanian Global 

News. 

 

La acest eveniment au participat și enoriași din Parohia Ortodoxă Română "Sfânta Muceniță 

Agata", care au mers pe străzile orașului, în procesiune cu un drapel tricolor lung de 20 m, 

până la Parcul Bellini, un cadru natural de excepție, aflat în centrul orașului, ce a găzduit 

această sărbătoare. 

 

La început s-a intonat imnul fiecărei țări și apoi fiecare grup a oferit celorlalți un program 

artistic, specific poporului din care provine. 

 

Când românii au ascultat imnul lor - DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE - gândurile au zburat spre țara 

natală, locul drag al copilăriei, locul unde au învățat primele cuvinte, unde au iubit și au muncit, 

dar și unde au lăsat o parte din inima lor. La spectacol ei au cântat și au jucat hore, sârbe și 

alte dansuri din folclorului românesc. 

 

Părintele paroh Mihai Gabriel Ichim, în discursul său, a mulțumit organizatorilor pentru această 

frumoasă întâlnire și a subliniat faptul că românii nu se simt străini pe pământul italian, datorită 

limbii latine ce stă la rădăcina graiului românesc , dar și a credinței ortodoxe, soră a 

catolicismului, ambele aparținând BISERICII APOSTOLICE - lăsată de Hristos. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30631-srbtoarea-popoarelor-la-catania.html
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Veselia, buna dispoziția și dragostea de cânt și joc au molipsit întreg auditoriul, indiferent de 

limba vorbită și cu toții s-au prins în hora românească, o horă a păcii, a colaborării, a prieteniei. 

 

" Nu uita că ești român, 

Ca tatăl tău a fost cioban, 

Bunicul tău a fost Traian. 

Nu uita că ești român, 

Că tatăl tău și mama ta 

Bunicul și bunica ta 

Te-au învățat dintotdeauna să fi bun." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ DE CULTURĂ “CÂMPUL ROMÂNESC”, HAMILTON-

CANADA, 2019 

 

Luni 1 iulie, oră 19:00 

 

 1.          Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, Ontario și ing. Dumitru Răchitan, Toronto, Ontario: 

Primirea oaspeților 

 2.          Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, Ontario: Rugăciunea de deschidere 

 3.          Claudia Voiculescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, București : “Ateneul 

Român – Simbol al Culturii și Spiritualității               Românești, istorie și actualitate”                               

 4.          Dr. Elena Armenescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România,  București: “Mircea 

Eliade și muzele lui” 

 5.          Julian Ichim, activist și jurrnalist, Kitchener, Ontario: “Globalism și cultura McDonald” 

 

Marti 2 iulie, ora 19:00 

 

1.     Horia Ion Groza, scriitor și poet, San Diego, California, USA: “Sfântul Paisie de la Neamțu 

și Paisianismul” 

2.     Claudia Voiculescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, București : “Oameni care 

fac cinste neamului: Emil Panaitescu” 

3.     Cristina Liberis, ziarist și producător Trinitas TV, București: “Preoti români – Jertfă și 

rugăciune pentru Unire” 

 

Moderator Prof. Sebastian Doreanu 
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Miercuri, 3 iulie, ora 10:00 

 Excursie la Cascada Niagara. 

 

Miercuri, 3 iulie, ora 19:00 

 

1.     Dr. Elena Armenescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala București: 

“Secretele fericirii și ale longevității”. 

2.     Mircea Ștefan Bartan, scriitor și poet, Cleveland, USA: “Vasile Militaru și destinul tragic al 

poporului român”. 

3.     Prof. Sebastian Doreanu, scriitor și jurnalist , Denver, Colorado, USA : “Condiția 

scriitorului român în  Exil'' 

4.     Cristina Liberis, ziarist și producător Trinitas TV, București: “Zidul de timp”. 

 

Moderator Prof. Sebastian Doreanu 

 

Joi, 4 iulie, ora 10:00 

  Excursie la comunitatea menonită din St. Jakob, Ontario. 

 

Joi, 4 iulie, ora 16:30 

Masă rotundă: Pr.Didel Furtună  - ''Crimele'' lui Dumnezeu în Vechiul Terstement.Moderator 

Prof. Sebastian Doreanu 

Expozitie de carte veche. 

 

Joi, 4 iulie, ora 19:00 

1.     Claudia Voiculescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România,  București: “Pagini de 

istorie literară – Cenaclul Literar, George Bacovia” 
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2.     Horia Ion Groza, scriitor și poet, California, USA: “Suferință și demnitate – Peregrinările 

unei familii în Siberia” 

3.     Prof. Dr. Rodica Gârleanu Costa, scriitor, Oakville, Ontario: “Actualitatea filoofiei lui 

Mircea Vulcănescu”. 

4.     Moment poetic – în lectura autorilor. 

 

Moderator Prof. Univ. Dr. Nicholas Andronesco 

 

Vineri, 5 iulie, ora 10:30 

Sfânta Liturghie: Preot Didel Furtună 

 

Vineri, 5 iulie, ora 16:30 

         Masă rotundă - Cristina Liberis: Ce este Trinitas TV?  Lansare de cărți. Moderator Milena 

Litoiu 

 

Vineri, 5 iulie, ora 19:00 

1.     Prof. Univ. Dr. Tudor Spătaru, Columbia Univ, New York. USA: Eseu despre 

“Resurrection from Hell” (“Învierea din Iad”) de Nicolae Dabija în traducerea lui Nicholas 

Andronesco. 

2.     Prof. Univ. Dr. Nicholas Andronesco, University  of Bridgeport, Connecticut: “Elemente de 

economie in opera lui Mihai Eminescu”. 

3.     Proclamațiie: “Reunirea Barasabiei si Bucovinei cu România”, Câmpul Românesc, 

Canada, 2019. 

 

Moderator, Milena Munteanu 
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Sâmbătă, 6 iulie, ora 14:00 

         Programul cultural-artistic al Cenaclului Literar Nică Petre, de pe lângă revista 

Observatorul din Toronto. Moderator Dumitru (Puiu) Popescu.         

         Banchetul de Rămas Bun! 

 

                         Pe tot parcursul Saptamini vom avea ocazia sa vizionam expozitia de sculptora 

a maestrului Silviu Suga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Asociația Culturală Română-Hamilton de la Câmpul Românesc 



 

                   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 

PRIMA PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ LA JERUSALEM DESIGN WEEK 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30643-2019-06-13-08-49-01.html 

 

Jerusalem Design Week – cea mai relevantă manifestare dedicată designului din Israel, are ca 

temă principală, pentru ediția din anul 2019, EAST. În acest context, Institutul Cultural Român 

de la Tel Aviv susține prezența la Jerusalem Design Week a unuia dintre fondatorii revistei 

Kajet, Petrică Mogoș, a cărui arie de cercetare vizează contextul din Europa de Est și 

România în particular, se arată într-un comunicat de presă al ICR Tel Aviv, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Al doilea număr al revistei Kajet este dedicat utopiilor și futurismului est european, subiect 

pornind de la care artistul român va crea și prezenta la Jerusalem Design Week o instalație 

interactivă – "Histories of Easternfuturism", pe tema trecutului și viitorului în Europa de Est și în 

România, folosind imagini de arhivă și materiale de pop art. Acest proiect marchează prima 

participare a unui artist român la Jerusalem Design Week – cel mai important eveniment de 

profil din Israel, inaugurând, totodată, colaborarea dintre organizatorii acestuia și ICR Tel Aviv. 

Jerusalem Design Week va avea loc la Hansen House (str. Gdalyahu Alon nr. 14, Ierusalim) 

între 13 și 20 iunie 2019. 

 

"Histories of Easternfuturism" reprezintă o lentilă critică asupra trecutului și viitorului Europei 

de Est. Realizată sub forma unei instalații video, participative și interactive, cu caracter 

pedagogic și informativ, "Histories of Easternfuturism" permite publicului să interacționeze în 

mod direct cu trecutul istoric și cultural al Europei de Est. Din punct de vedere compozițional, 

instalația se bazează pe o serie extinsă de cadre vizuale și fire narative ce provin din arhive 

publice și materiale publicate anterior în revista Kajet, de mai mulți artiști, printre care Alina 

Cristea, Mihai Șovăială, Nikita Dembinski, Alin Cincă, Dragoș Vasiloaia, Cosmin Nicolae. 

Narațiunile predeterminate pot fi văzute drept structuri temporale, drept cronologii din trecutul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30643-2019-06-13-08-49-01.html


 

                   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 

și viitorul Europei de Est. Aceste fire vizuale au ca scop acoperirea unor subiecte nedezbătute 

în spațiul public, dar și combaterea unor lacune din imaginarul colectiv contemporan. Astfel, 

prin activitatea editorială, Kajet și instalația propusă contribuie la întărirea poziției 

producătorilor culturali pe plan extern prin promovarea unor materiale culturale cu potențial 

internațional, devenind astfel un exponent important în susținerea relațiilor culturale 

internaționale ale României. 

 

Publicația Kajet este o revistă de 240 pagini, în limba engleză, distribuită internațional în peste 

20 de țări, conținând proză literară, eseuri antropologice, reportaje de fotografie documentară, 

poezie, etc. Kajet reprezintă o reacție la tensiunile internaționale care grevează asupra sferelor 

socio-culturale locale, emanând dintr-o nevoie urgentă de a valorifica firele narative est 

europene ignorate/oprimate și de a întrerupe procesele de romanțare și exoticizare ale acestei 

zone geografice. Prin activitatea sa, Kajet dezvoltă constant parteneriate cu instituții, printre 

care și Jerusalem Design Week, devening astfel un exponent important în susținerea relațiilor 

culturale internaționale ale României. Proiectul propus de Kajet, "Histories of Easternfuturism", 

a fost selectat în cadrul festivalului în urma unui apel public de proiecte lansat la începutul 

anului 2019. Realizat sub forma unei instalații video, participative și informative, proiectul 

permite publicului să interacționeze în mod direct cu trecutul istoric și cultural al Europei de 

Est. 

 

Petrică Mogoș este co-editorul publicației Kajet Journal și co-fondator al Dispozitiv Books 

(editură și librărie din București concentrată asupra culturii est europene) și Camera Arhivă 

(proiect de digitalizare de publicații vechi), fiind absolventul Universităților din Liverpool și 

Erasmus din Rotterdam. Interesele lui de cercetare se află la intersecția dintre politicile 

neoliberale contemporane, formele de arhivare ale memoriei culturale și condiția marginalității 

în post-socialismul târziu. A activat în domeniul editorial (Bido Lito, Corner, Europeens Revue, 

n-ost Berlin) și a publicat articole academice în jurnale de specialitate (Eastern European 
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Politics and Societies, Media History). Mai mult, a ținut o serie de prezentări în cadrul mai 

multor conferințe academice și evenimente culturale (Groningen, Porto, Olomouc, Amsterdam, 

Milano, Hamburg), câștigând diferite premii, burse, finanțări (ESHCC Talent Grant; Erasmus 

Trustfonds; Professor Lambers Prize nominalizare, AFCN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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RAPORT ȘOCANT AL COMISIEI EUROPENE: ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE, MI MULȚI 

DECÂT CEI DIN ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30634-2019-06-12-07-53-42.html 

 

România va pierde 40% din populație, în special cea activă, arată un raport al Comisiei 

Europene. În ultimii 25 de ani, cele mai mari pierderi demografice din cauza migrației au avut 

loc în țările din Estul Europei, transmite www.ziarulromanesc.net, preluat de Romanian Global 

News. 

 

În România efectul exodului este dramatic. Dacă ritmul de emigrare a românilor va continua, în 

diaspora va ajunge o populație cu origini românești mai mare decât în țara de origine. 

 

În cazul în care migrația din ultimii ani persistă (circa 200.000 de emigranți pe an), populația 

din România s-ar reduce de la 19,9 milioane în 2015 până la 13,8 milioane până în 2060 (un 

declin de 30% al populației), arată raportul Comisiei Europene (CE), citat de Monitorul de Cluj. 

 

În cazul unei dublări a migrației din România spre alte țări din UE, România ar putea pierde 

aproximativ 40% din populație până în 2060, asta înseamnă circa 7,8 milioane de cetățeni, 

potrivit analizei. Este cea mai mare pierdere vehiculată într-un raport oficial până acum. 

Practic, în România ar rămâne sub 12 milioane de locuitori. 

 

Proiecția populației României, făcută de Eurostat, arată că pe 1 ianuarie 2020, adică anul 

viitor, România va ajunge la 19 milioane de locuitori și e posibil să scadă sub 19 milioane de 

locuitori până la finalul anului. În anul 2080, în scenariul de bază luat în calcul de Eurostat, 

populația va ajunge la 14,5 milioane de locuitori. În scenariul în care migrația va fi una ridicată, 

populația ar urma să ajungă la 14 milioane de locuitori în 2080. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30634-2019-06-12-07-53-42.html
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"Statisticile din 2015 indică faptul că aproape 5 milioane de români lucrează în străinătate. 

Dintre aceștia 68% trimit bani familiilor lor. Principalele țări de destinație ale românilor sunt: 

Italia, cu peste 1 milion de migranți români, Spania cu peste 650 mii migranți români și 

Germania cu 590 mii migranți români. În 2014, remitențele în România au reprezentat 1,7% 

din PIB", arată studiul citat. 

 

Majoritatea migranților sunt adulți tineri, activi, majoritatea cu studii sau calificări, iar efectul 

direct al emigrării lor este pierderea populaţiei active în primul rând. Asta înseamnă mai multe 

efecte indirecte, printre care reducerea numărului de familii noi, deoarece numărul de potențiali 

părinți este mai mic. 

 

47% dintre tinerii cu vârste între 16 și 35 de ani spun că și-ar dori să emigreze. Cu cât sunt 

mai educați, cu atât e mai mare predispoziția oamenilor spre migraţie pentru a câștiga mai 

bine de pe urma calificării lor. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII 

 

În data de 12 iunie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării din Senatul României, a fost dezbătută L244/2019 - Propunere legislativă privind 

organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte aviz negativ. 


