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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Biblioteca Metropolitană Bucureşti a transferat 3000 de cărţi Bibliotecii Municipale B.P 

Hasdeu  din  Chişinău 

2. Apel pentru deschiderea unei grădinițe românești în Cernăuți 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. 370 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

4. Norvegia: Prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere până la 11 noiembrie 

2019 

5. “Pe muchie de cuţit” - expoziţie de artă contemporană la Roma 

6. Atelier de pictură pe sticlă în Parohia „Naşterea Domnului” din München 

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

sprijinul Centrului SOLVIT România 

 

III. ACTUALITATE 

8. Prima zi a vizitei oficiale a ministrului Natalia Elena Intotero în Israel 

9. Vizita de lucru a secretarului de stat Lilla Debelka în Sardinia 

10. Spania: Greve în sectoarele de activitate aeriană, feroviară şi portuară 

11. Masacrele inocenţilor: o expoziţie la Bucureşti, dedicată comemorării masacrelor de la 

Fântâna Albă, Crasna, Lunca Prutului, Igeşti 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html
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IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

12. Se anunţă schimbări referitoare la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate 

13.  Senatorul Dan Manoliu, vicepreședintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

țării, repune în discuție legea pentru repatrierea românilor decedați în străinătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
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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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BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI A TRANSFERAT 3000 DE CĂRŢI 

BIBLIOTECII MUNICIPALE B.P HASDEU  DIN  CHIŞINĂU 

https://www.timpromanesc.ro/biblioteca-metropolitana-bucuresti-a-transferat-3000-de-carti-bibliotecii-municipale-

b-p-hasdeu-din-chisinau/ 

 

În perioada 11-14 aprilie 2019, Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB) a derulat proiectul 

„Cartea, itinerar la Chişinău”, în cadrul căruia au avut loc mai multe activităţi: transfer de cărţi 

cu titlu gratuit Bibliotecii Municipale B.P Hasdeu, realizat în baza Protocolului de Cooperare 

între Primăriile municipiului Bucureşti şi municipiului Chişinău, un schimb de experienţă, cu 

participarea a 15 bibliotecari din reţeaua BMB, cu bibliotecari ai instituţiei omoloage şi 

participarea unui reprezentant al Bibliotecii Metropolitane la Salonul Internaţional de Carte 

pentru Copii şi Tineret, aflat a XXIII-a ediţie. 

 

Timp de patru zile, delegaţia BMB a avut posibilitatea de a cunoaşte activitatea Bibliotecii 

Municipale „B.P Hasdeu” şi de a vizita mai multe instituţii publice din Chişinău. Cu această 

ocazie, au fost discutate viitoarele proiecte comune şi a fost semnat actul adiţional de 

prelungire al protocolului de colaborare dintre cele două biblioteci. 

 

În prima zi a vizitei, joi, 11 aprilie 2019, în cadrul atelierelor practice de la Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu”, participanţii s-au familiarizat cu activitatea Centrului Naţional de Excelenţă 

(CNEPB) în date şi cifre, cu inovaţia şi creativitatea în curicula Bibliotecii Municipale „B.P. 

Hasdeu” şi cu serviciile inovative la BM: Connect Plus. 

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti a transferat cu titlul gratuit 3000 de cărţi Bibliotecii Bogdan 

Petriceicu Hasdeu, reprezentând ultima tranşă din cele 20.000 unităţi, transferate conform 

promisiunii făcute de Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, cu ocazia vizitei la Chişinău 

în data de 17 februarie 2018. 

https://www.timpromanesc.ro/biblioteca-metropolitana-bucuresti-a-transferat-3000-de-carti-bibliotecii-municipale-b-p-hasdeu-din-chisinau/
https://www.timpromanesc.ro/biblioteca-metropolitana-bucuresti-a-transferat-3000-de-carti-bibliotecii-municipale-b-p-hasdeu-din-chisinau/
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De asemenea, delegaţia a vizitat Parlamentul Republicii Moldova şi a participat la un spectacol 

la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”. 

 

În cea de-a doua zi, vineri, 12 aprilie 2019, la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, primarul general al 

Municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu, a adus sincere mulţumiri Bibliotecii Metropolitane 

Bucureşti pentru tot sprijinul pe care l-a acordat în echiparea bibliotecilor din Chişinău cu carte 

românească. De asemenea, primarul general al Municipiului Chişinău a înmânat delegaţiei 

BMB diplome de participare la activităţile de formare profesională şi schimbul de experienţă de 

la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi şi-a arătat deschiderea pentru noi parteneriate, 

colaborări şi ajutor reciproc. În aceeaşi zi, doamna Florentina Dobrogeanu Ipsilante, director 

de specialitate al BMB, a susţinut lucrarea “Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi educaţia non-

formală”, în cadrul Conferinţei „Biblioteca şi educaţia non-formală”, de la Salonul Internaţional 

de Carte pentru Copii şi Tineret“, ediţia a XXIII-a, care a avut loc în perioada 11-14 aprilie 

2019, la Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO. 

 

Agenda celei de-a treia zi a cuprins vizitarea Bibliotecii „Adam Mickiewicz” unde a fost 

prezentată oferta educaţională a filialei polone, activităţile şi evenimentele care au loc în 

bibliotecă, şi vizitarea Bibliotecii „Târgovişte” şi a serviciilor moderne prestate de aceasta. 

 

În cadrul Bibliotecii „Târgovişte” a avut loc şi prezentarea spectacolului „Capra cu trei iezi – 

poveste modernă” de către „Trupa Licurici” a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. 

 

Vizita a avut rolul de a întări colaborarea dintre cele două reţele de biblioteci şi stabilirea unor 

puncte comune pentru viitoarele activităţi derulate în parteneriat. La finalul vizitei la Chişinău, 

doamna Ramona Mezei a ţinut să mulţumească gazdelor pentru ospitalitatea de care au dat 

dovadă şi să adauge cadourilor oferite de BMB – Basmul Unirii, un basm scris, în atelierele 
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BMB, în colaborare de peste 110 copii români şi numărul 1 al revistei Literatorul, serie nouă, 

invitaţia de a participa alături de colegii bibliotecari din Chişinău la câteva proiecte viitoare ale 

celor două reţele,  care seamănă foarte mult între ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



 

                   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, 

 

7 

APEL PENTRU DESCHIDEREA UNEI GRĂDINIȚE ROMÂNEȘTI ÎN CERNĂUȚI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html 

 

Vitalie Zâgrea, redactor șef al La BucPress a transmis încă o data apelul său pentru ca părinții 

copiilor români din Cernăuți să depună în continuare cereri pentru deschiderea unei grădiniţe 

românești în Cernăuți și înscrierea copiilor la aceasta, transmite Romanian Global News. 

Publicăm integral anunțul său, postat pe contul său de facebook. 

ÎN ATENŢIA ROMÂNILOR DIN CERNĂUŢI 

"Iubiţi prieteni! Românii din Cernăuţi îşi doresc foarte mult şi luptă de ani de zile cu autorităţile 

cernăuţene pentru a inaugura în acest oraş o grădiniţă românească. Dar un răspuns afirmativ 

românii din Cernăuţi nu l-au primit. Au fost adunate sute de cereri din partea părinţilor, cereri 

care au fost ignorate. Au fost bătute numeroase drumuri şi organizate foarte multe întâlniri cu 

angajaţii primăriei Cernăuţi, dar toate acestea s-au rezumat doar la simple promisiuni. 

Anul acesta românii din Cernăuţi au luat-o de la capăt. Iarăşi au iniţiat întâlniri cu autorităţile 

cernăuţene, au cerut din nou să li se respecte drepturile consfinţite de lege, să le permită să 

aibă şi ei o grădiniţă cu limba română de educaţie, una din cele 54 câte există la ora actuală în 

oraşul Cernăuţi. Li s-au spus că nu vor exista solicitări suficiente din partea părinţilor pentru 

deschiderea unei grădiniţe româneşti. Grupul de iniţiativă le-a promis celor de la primărie că 

dacă e nevoie vor fi adunate solicitări pentru două grădiniţe nu doar pentru una. Aşa a luat 

"foc" ideea şi speranţa noastră de a inaugura acea grădiniţă şi de a porni la drum în căutarea 

copiilor. Dar se pare că pasivitatea românilor din Cernăuţi şi indiferenţa unora, va spulbera şi 

această speranţa a noastră. Prea puţini cernăuţeni au răspuns la apelul comunităţii româneşti 

din vechea urbe cernăuţeană. 

Dragi români, nu contează cine este iniţiatorul acestei idei, ci mai mult contează rezultatul final 

- să avem o Grădiniţă Românească! Ne dorim foarte mult să obţinem acest drept, dreptul de a 

ne educa copiii la noi acasă, la Cernăuţi, în limba română! Dacă nu vom reuşi să luptăm 

acuma împreună pentru inaugurarea acestei grădiniţe româneşti la Cernăuţi în zadar ne mai 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
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numim români, căci copiii noştri peste câţiva ani vor râde sub nas când vor auzi vorbind 

româneşte pe străzile Cernăuţiului. 

E păcat să pierdem acest moment şi această şansă! Facem un apel către toţi liderii asociaţiilor 

româneşti din regiunea Cernăuţi. Dacă fiecare dintre noi, liderii acestor asociaţii, am găsi câte 

2-3 copii şi i-am înscrie la grădiniţa românească din Cernăuţi, demult am fi avut numărul 

necesar de copii pentru inaugurarea Grădiniţei Româneşti! La finele lunii mai va fi inaugurată 

grădiniţa nr. 54 de pe strada Armeană, nr. 17-A din oraşul Cernăuţi, unde ar trebui să fie 

deschisă Grădiniţa românească. 

Dacă nu vor fi suficiente cereri din partea părinţilor atunci cu siguranţă ne vom putea lua rămas 

bun de la acest vis. Autorităţile cernăuţene abia aşteaptă să inaugureze grădiniţa şi să 

confirme faptul că nu au fost solicitări suficiente din partea părinţilor români şi din aceste 

considerente instituţia respectivă va fi cu limba ucraineană de educaţie. 

Aşadar, dragi români, vă îndemnăm să nu fiţi străini limbii materne, limbii române! Înscrieţi 

copiii Dumneavoastră la această grădiniţă românească. Cererile pot fi depuse şi în zilele 

următoare la Centrul Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi, strada Kobâleanska, 

nr. 9. Relaţii la tel. +380954727835". 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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370 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/370-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

370 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania: – 100 locuri de muncă: 100 muncitor agricol; 

Germania – 62 locuri de muncă: 15 operator spălări industriale, 10 manipulant bagaje, 7 

grădinar, 7 inspector tehnic de tren, 7 specialist siguranţă transport pe calea ferată, 6 şofer 

camion, 3 măcelar, 2 marinar, 2 operator maşini CNC, 1 comandant de navă, 1 cusător, 1 

şofer autobuz; 

Ungaria – 51 locuri de muncă: 10 dulgher, 10 lucrător în construcţii, 10 montator structuri 

pentru construcţii, 6 operator la maşini de prelucrare în industria alimentară, 5 electrician, 5 

montator structuri metalice, 5 sudor; 

Norvegia – 49 locuri de muncă: 10 electrician, 10 instalator, 10 instalator ventilaţie, 9 vopsitor 

auto, 4 mecanic auto, 4 tinichigiu auto, 1 maestru pizzar, 1 medic hematolog; 

Austria: – 30 locuri de muncă: 30 montator de mobilă; 

Olanda – 23 locuri de muncă: 15 procesori de flori şi plante în sere, 5 culegător căpşuni, 1 

sudor, 1 sudor autogen, 1 specialist în recrutare; 

Marea Britanie – 15 locuri de muncă: 15 farmacist; 

Irlanda – 15 locuri de muncă: 10 şofer de tir, 4 operator CNC, 1 sudor/montator; 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

Belgia – 10 locuri de muncă: 5 operator maşini/utilaje, 1 consultant afaceri, 1 consultant tehnic, 

1 dezvoltator Java, 1 inginer de sistem IT, 1 şofer categoria C; 

Suedia – 2 locuri de muncă: 2 pizzar/bucătar la grătar; 

Danemarca – 1 loc de muncă: 1 lucrător în fermă; 

  

https://www.timpromanesc.ro/370-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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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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NORVEGIA: PRELUNGIREA PERIOADEI DE EFECTUARE A CONTROALELOR LA 

FRONTIERE PÂNĂ LA 11 NOIEMBRIE 2019 

https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-11-

noiembrie-2019/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească pe teritoriul Regatului Norvegiei cu privire la decizia autorităţilor locale de a 

extinde până la data de 11 noiembrie 2019 regimul de control la trecerea frontierei de stat pe 

rutele de transport maritim dinspre Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania şi 

Regatul Suediei. Paşaportul valabil este singurul document de identitate acceptat la controlul 

trecerii frontierei norvegiene pentru intrările pe rutele maritime (ferryboat). 

 

Totodată, autorităţile norvegiene prelungesc, până la aceeaşi dată, măsura temporară de 

control individual al persoanelor care călătoresc din spaţiul Schengen în Regatul Norvegiei prin 

punctele de frontieră de pe rutele terestre (rutiere şi feroviare) şi aeriene. 

 

 

 

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

https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-11-noiembrie-2019/
https://www.timpromanesc.ro/norvegia-prelungirea-perioadei-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere-pana-la-11-noiembrie-2019/
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României în Regatul Norvegiei: +472256237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, 

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 Ambasadei României la Oslo: 

+4799153137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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“PE MUCHIE DE CUŢIT” - EXPOZIŢIE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ LA ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30209-pe-muchie-de-cuit-expoziie-de-art-contemporan-la-

roma.html 

 

În perioada 02-28 mai 2019, Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Uniunea 

Artiştilor Plastici din România (U.A.P.), organizează Expoziţia de Artă contemporană „Pe 

muchie de cuţit" realizată de către un grup de absolvenţi (promoţia 1999) ai secţiei de pictură 

de la Academia de Artă din Bucureşti,acum artişti afirmaţi, formaţi sub coordonarea 

profesorului Florin Mitroi, transmite un comunicat de presă al ICR, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Opera lui Florin Mitroi (3 decembrie 1938- 8 aprilie 2002)esteuna dintre cele mai interesante 

din artele vizuale din România, insuficient cunoscută şi prezentată publicului, atât din scena 

locală cât şi internaţională. Un artist cu totul aparte a cărui carieră pedagogică a fost 

dezvoltată în paralel cu cea artistică, Florin Mitroi a fost un exemplu de profesor care prin 

structura academică a cursurilor şi temelor de atelier a reuşit să insufle studenţilor săi un 

model de gândire şi de înţelegere al formelor şi spaţiului vizual dincolo de viziunea proprie a 

fiecăruia dintre ei. 

 

La aniversarea a douăzeci de ani de la absolvire a Academiei de Artă din Bucureşti sub 

coordonarea domnului profesor Florin Mitroi, grupul de studenţi îi dedică această expoziţie şi 

aduce un omagiu celui care a fost unul dintre cei mai buni pedagogi din sistemul artistic 

românesc. 

 

Expoziţia „Pe muchie de cuţit" va prezenta în Galeria ARR (Galeria de Artă Accademia di 

Romania in Roma, Viale delle Belle Arti, 110), prin bunăvoinţa familiei, una dintre lucrările 

domnului Profesor Florin Mitroi alături de lucrări realizate de artiştii: Suzana Dan, Irina 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30209-pe-muchie-de-cuit-expoziie-de-art-contemporan-la-roma.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30209-pe-muchie-de-cuit-expoziie-de-art-contemporan-la-roma.html
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Florescu, Virginia Georgescu, Dumitru Gorzo, Vasile Grigore, Adrian Lulciuc, Alexandru 

Papuc, Emilia Persu şi Alexandru Rădvan. Titlul acestui proiect a fost inspirat de prezenţa 

obsesivă a motivului cuţitului în lucrările prof. Florin Mitroi, reinterpretat metaforic prin ceea ce 

înseamnă „atunci şi acum" cele două decade din viaţa oricărui artist în contextul actual. 
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ATELIER DE PICTURĂ PE STICLĂ ÎN PAROHIA „NAŞTEREA DOMNULUI” DIN 

MÜNCHEN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30197-2019-04-16-09-22-58.html 

 

De-a lungul a trei sâmbete din Postul Mare, în Parohia Ortodoxă Română „Naşterea 

Domnului" din München, la iniţiativa pr. paroh dr. Alexandru Nan, protopop al Bavariei şi cu 

implicarea directă a domnului Mihai Birhală, pictor autorizat de către Patriarhia Română, a fost 

organizat un atelier de pictură de icoane pe sticlă, a consemnat pr. dr. Alexandru Nan, preluat 

de Romanian Global News. 

 

Sâmbătă, 30 martie 2019, a fost inaugurat acest atelier de pictură la care participă tineri ai 

Şcolii de Română din München sub coordonarea SGRIM (Şcoală parohială fiind considerată 

filiala Centru-Sud a acestei Şcoli), dar şi credincioşi ai parohiei. După o scurtă prezentare a 

pictorului-restaurator Mihai Birhală, pr. paroh Alexandru Nan le-a vorbit celor prezenţi despre 

diferenţa dintre icoană şi idol, subliniind faptul că tocmai întruparea lui Hristos este principalul 

argument al reprezentării Fiului lui Dumnezeu, Maicii Sale şi sfinţilor. 

 

Părintele Alexandru le-a mai spus celor prezenţi că prin cinstirea icoanelor nu este venerată 

materia din care sunt realizate aceste icoane, ci persoanele reprezentate de către acestea. 

După această introducere teologică, domnul pictor Mihai Birhală a făcut un scurt istoric al 

picturii icoanelor pe sticlă, tehnică apărută în Transilvania secolului al XVIII-lea, amintind şi de 

- acum celebrul – Muzeul de icoane pe sticlă din Sibiel, organizat prin râvna vrednicului de 

pomenire pr. Zosim Oancea, cel mai mare de acest gen din întreagă Europa, care numără 

astăzi în jur de 700 de exponate. 

 

După explicarea tehnicii, tinerii şi adulţii (în jur de 25-30 de persoane), sub directa îndrumare a 

domnului Mihai Birhală au trecut la treabă, încet-încet prinzând contur creaţiile lor. La sfârşitul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30197-2019-04-16-09-22-58.html
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atelierului (sâmbătă, 13 aprilie), icoanele au fost expuse în biserica folosită de către 

comunitate, vor fi sfinţite, după care fiecare cursant îşi va lua creaţia acasă. 

 

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui gând mai vechi şi-i mulţumim domnului 

pictor Mihai Birhală pentru ajutorul dat la realizarea acestui atelier, pentru profesionalismul, 

dăruirea şi rabdarea de care a dat dovadă. Nădăjduim ca acest atelier să marcheze doar un 

început, ţinând cont de faptul că tinerii şi adulţii participanţi au fost foarte încântaţi, pictând ore 

în şir fără oprire şi uitând de noţiunea timpului. Sunt convins că atât părinţii tinerilor, cât şi 

credincioşii Parohiei se vor bucura la expunerea acestor icoane", ne-a declarat pr. paroh 

Alexandru Nan. 
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ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN AUSTRIA, CĂRORA LE-AU FOST REDUSE ALOCAȚIILE 

PENTRU COPII, POT CERE SPRIJINUL CENTRULUI SOLVIT ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html 

 

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

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

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

transmite www.ziarulromanesc.at, preluat de Romanian Global News. 

Centrul SOLVIT România, aflat în coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene, 

are rolul de a soluționa, cu celeritate, probleme cauzate de încălcarea dreptului Uniunii 

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

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

contacteze autoritatea națională competentă pentru a identifica o soluție pentru problema 

semnalată. 

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

– prin completarea formularului online disponibil la 

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

– prin intermediul adresei de e-mailsolvit@mae.ro 

– la numerele SOLVIT apelabile din străinătate – 0374300270 sau din România – 0800672507 

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

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

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

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

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

ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. 

Informații suplimentare 

Parlamentul Austriei a adoptat, în data de 24 octombrie, legea privind indexarea alocațiilor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30222-2019-04-18-09-01-44.html
http://www.ziarulromanesc.at/
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
mailto:e-mailsolvit@mae.ro
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pentru copiii din străinătate ai cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene care 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sub coordonarea şi supravegherea Comisiei Europene. 

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

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

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

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

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

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

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

SOLVIT de pe pagina web a Ministerului Afacerilor 

Externe, https://www.mae.ro/node/19312 sau să consultați site-ul oficial al Comisiei 

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

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

https://www.mae.ro/node/19312
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
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PRIMA ZI A VIZITEI OFICIALE A MINISTRULUI NATALIA ELENA INTOTERO ÎN ISRAEL 

http://www.mprp.gov.ro/web/prima-zi-a-vizitei-oficiale-a-ministrului-natalia-elena-intotero-in-israel/ 

 

În perioada 16-19 aprilie 2019, doamna Natalia Elena Intotero, Ministrul pentru românii de 

pretutindeni, efectuează o vizita oficială în Israel, unde se va întâlni cu reprezentanţii 

comunităţilor româneşti, precum şi cu oficialităţi. 

 

În ziua de marţi, 16 aprilie 2019, ministrul a fost primit la Reprezentanţa Patriarhiei Române 

din Ierusalim de părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Româneşti 

din Ţara Sfântă. În cadrul întâlnirii, s-au discutat unele aspecte ale prezenţei pelerinilor români 

în Ţara Sfântă. Totodată, doamna ministru s-a întâlnit la sediul Reprezentanţei cu Preasfinţitul 

Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, 

Austriei şi Luxemburgului, aflat în Ţara Sfântă împreună cu un grup de pelerini din Germania. 

În cadrul discuţiilor, s-a accentuat rolul important al Bisericii Ortodoxe Române şi bună 

cooperare a acesteia cu MRP în păstrarea şi promovarea identităţii lingvistice şi spirituale, 

precum şi a culturii româneşti din diaspora. 

 

 

De la ora 13.00, ministrul român a avut o întâlnire oficială la primăria Ierusalimului cu 

viceprimarul Yosef Daitsh, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale prezenţei româneşti în 

http://www.mprp.gov.ro/web/prima-zi-a-vizitei-oficiale-a-ministrului-natalia-elena-intotero-in-israel/
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Oraşul Sfânt, subliniindu-se buna relaţie dintre cele două state, prezenţa numeroasă a 

pelerinilor români la Locurile Sfinte şi rolul important al Reprezentanţei Patriarhiei Române 

pentru susţinerea pelerinilor români. 

 

In după-amiaza zilei de marţi, ministrul Intotero împreună cu rabinul Iosef Wasserman, rabinul 

comunităţii originarilor din România, a vizitat kibbutz-ul Ramat Rachel, la invitaţia rabinului 

pensionarilor armatei, Iosif Harel. 
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VIZITA DE LUCRU A SECRETARULUI DE STAT LILLA DEBELKA ÎN SARDINIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-lilla-debelka-in-sardinia/ 

 

Secretarul de stat Lilla Debelka a efectuat duminică, 14 aprilie, o vizita de lucru in Italia, la 

Olbia (Sardinia), la invitaţia mediului asociativ românesc. 

 

În cadrul vizitei, demnitarul s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Asociaţiei Social Culturale “România 

Unită” şi ai comunităţii româneşti din Sardinia, o comunitate solidă şi închegată, formată din 

peste 5700 de români. Pe această cale, secretarul de stat i-a asigurat de toată disponibilitatea 

în vederea unei cât mai bune colaborări între MRP şi mediul asociativ românesc, în scopul 

eficientizării relaţiilor dintre conaţionalii care trăiesc, muncesc, studiază în această zonă a 

Italiei şi autorităţile din România. 

 

Prin toate planurile sale de acţiuni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi-a propus să le 

acorde  sprijin  românilor aflaţi peste hotare şi să îşi asume rolul de a acţiona, atât pentru 

întărirea legăturilor cu aceştia cât şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor 

naţionale, culturale, lingvistice şi religioase. 

 

De altfel, statul român manifestă disponibilitate totală de cooperare cu autorităţile străine, fiind 

preocupat de îmbunătăţirea dialogului dintre comunitatea românească şi ţările de rezidenţă ale 

românilor din afara graniţelor. 

 

„Românii sunt o prezenţă constructivă  în societăţile în care trăiesc, chiar dacă ne-am dori să 

se întoarcă acasă în număr cât mai mare, iar ţara noastră depune demersuri pe lângă statele 

unde există comunităţi numeroase, în încercarea de a se asigura că drepturile şi libertăţile lor 

sunt respectate. Dorim să avem un dialog deschis  despre modul în care vă putem fi alături! 

De asemenea, vă încurajăm să vă implicaţi în viaţa culturală, socială şi politică, din 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-lilla-debelka-in-sardinia/
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comunităţile în care trăiţi, pentru ca vocea dvs să fie auzită. Asigurându-vă încă o dată de 

sprijinul nostru total, vă doresc succes în tot ceea ce veţi întreprinde”, a punctat demnitarul. 
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SPANIA: GREVE ÎN SECTOARELE DE ACTIVITATE AERIANĂ, FEROVIARĂ ŞI 

PORTUARĂ 

https://www.timpromanesc.ro/spania-greve-in-sectoarele-de-activitate-aeriana-feroviara-si-portuara/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Regatul Spaniei că, în perioada 15-28 aprilie 2019, sunt anunţate o serie de 

greve în transporturile aeriene şi feroviare. 

 

Astfel, a fost declanşată o grevă a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez 

Madrid Barajas. Greva afectează serviciile de control de securitate şi acces în zonele de 

îmbarcare din cele 4 terminale ale aeroportului. Se recomandă celor ce urmează să 

folosească acest aeroport să se prezinte din timp pentru realizarea formalităţilor de îmbarcare. 

Greva se va extinde, în zilele de 21 şi 24 aprilie 2019, la toate aeroporturile din Spania. 

 

În perioadele 15-17 aprilie şi 22-24 aprilie 2019, piloţii companiei aeriene Air Nostrum se vor 

afla în grevă. Astfel, o mare parte a zborurilor interne din Spania pe care această companie le 

efectuează în mod normal vor fi afectate. Se recomandă celor care au de efectuat un zbor 

intern în Spania să verifice din timp dacă urmează să călătorească cu această companie şi 

dacă zborul este sau nu afectat de această grevă. 

 

Începând cu 17 aprilie 2019, intră în grevă sindicatele din infrastructura feroviară, de la liniile 

de tren de mare viteză şi lucrătorii din porturi. Se recomandă cetăţenilor care au de efectuat 

călătorii cu trenurile de mare viteză sau cu feriboturile din porturile spaniole să verifice din timp 

dacă le vor fi sau nu afectate planurile de deplasare. 

 

În perioada 18-28 aprilie vor fi în grevă lucrătorii care asigură controalele de securitate în gările 

din Spania. În cazul călătoriilor cu trenul în Regatul Spaniei, se recomandă prezentarea mai 

https://www.timpromanesc.ro/spania-greve-in-sectoarele-de-activitate-aeriana-feroviara-si-portuara/
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din timp în gara de plecare, din cauză că timpii necesari efectuării controlului de securitate vor 

fi mult mai mari decât cel obişnuit. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la http://madrid.mae.ro numerele de telefon 

ale Ambasadei României la Madrid: +34917344004, 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 Ambasadei României în Regatul Spaniei: +34649656032. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MASACRELE INOCENŢILOR: O EXPOZIŢIE LA BUCUREŞTI, DEDICATĂ COMEMORĂRII 

MASACRELOR DE LA FÂNTÂNA ALBĂ, CRASNA, LUNCA PRUTULUI, IGEŞTI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30213-2019-04-17-08-10-29.html 

 

Până la 26 aprilie 2019, la Biblioteca Naţională din Bucureşti (Papirus, parter) va fi deschisă 

expoziţia Masacrele inocenţilor: comemorarea masacrelor de la Fântâna Albă, Crasna, Lunca 

Prutului, Igeşti (1941), organizată de Compartimentul Comunităţi Istorice al Institutului Cultural 

Român, transmitr Agenţia BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Vernisajul a avut loc vineri, 12 aprilie 2019. Expoziţia conţine panouri informative referitoare la 

tragicele evenimente produse după anexarea Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa. 

 

În cadrul evenimentului "Masacrele inocenţilor", au fost susţinute în Amfiteatrul Facultăţii de 

Istorie a Universităţii din Bucureşti, prelegeri referitoare la factorii care au condus la aceste 

dramatice evenimente şi la felul în care ele sunt reflectate de istoriografia şi presa 

contemporană din România şi din alte ţări. 

 

Lectori: dr. Mihai Viorel Nicolae – Director al Institutului Fraţii Golescu, jurnalistul Vasile Bâcu 

şi politologul dr. Marin Gherman din Cernăuţi. 

 

Parteneri ai evenimentului: Institutul Fraţii Golescu, Biblioteca Naţională a României, 

Facultatea de Istorie – Universitatea din Bucureşti. 

 

Masacrul de la Fântâna Albă a avut loc în data de 1 aprilie 1941, în Bucovina, unde între 2000 

şi 4000 de români au fost ucişi de trupele sovietice când încercau să treacă graniţa din URSS 

în România. Acesta este doar cel mai cunoscut exemplu, evenimente similare având loc la 

Crasna, Lunca Prutului şi Igeşti. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30213-2019-04-17-08-10-29.html
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Subiectul masacrului de la Fântâna Albă a fost considerat tabu până în anii '90, fiind interzise 

de autorităţile sovietice şi, ulterior, de cele ucrainene orice referire la el şi orice comemorare. 

 

Din 2000, autorităţile ucrainene au permis oficierea unui parastas pentru victimele masacrului. 

 

În data de 12 aprilie 2011, Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă nr. 796/2010, 

prin care 1 aprilie se instituie drept Zi Naţională de cinstire a memoriei românilor – victime ale 

masacrelor de la Fântâna Albă şi din alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme 

de represiune iniţiate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, în Nordul Bucovinei şi în 

întreaga Basarabie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SE ANUNŢĂ SCHIMBĂRI REFERITOARE LA REGIMUL LIBEREI CIRCULAŢII A 

CETĂŢENILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30203-2019-04-16-09-51-48.html 

 

Mai concret, românii care au domiciliul în străinătate s-ar putea legitima cu paşaportul. Acesta 

va ţine locul actului de identitate, transmite www.capital.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Vorbim de sute de mii români aflaţi în afara graniţelor. Iniţiativa vine în contextul în care mulţi 

dintre ei nu mai deţin act de identitate, ci doar paşaport. 

 

Acest lucru are şi consecinţe negative. Cei care deţin doar paşaport nu au aceleaşi drepturi. 

Unul dintre ele este şi dreptul de a vota pentru România în statul respectiv. 

 

De aceea, iniţiatorii proiectului doresc ca paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu 

temporar să dovedească identitatea titularului. Acesta trebuie să menţioneze ţara de domiciliu. 

 

"(6¹) Paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de 

domiciliu, eliberat în condiţiile prezentei legi, reprezintă act de identitate.", se arată în proiect. 

 

Acesta va fi dezbătut la Senat, apoi în comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, unde 

se va da votul final. 
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SENATORUL DAN MANOLIU, VICEPREȘEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE 

DE ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII, REPUNE ÎN DISCUȚIE LEGES PENTRU REPATRIEREA 

ROMÂNILOR DECEDAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html 

 

Senatorul PSD Dan Manoliu, vicepreședintele Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara țării, a anunțat pe pagina sa de Facebook introducerea in discuții a unui proiect de lege 

prin care statul român va suporta cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați pe 

teritoriul Uniunii Europene, la cererea familiei. "Cheltuielile cu repatrierea cadavrelor sunt 

foarte scumpe, între 3.000 și 6.000 de euro", a scris el în postare, 

transmite www.gazetaromaneasca.com, preluat de Romanian Global News. 

 

Problema repatrierii românilor decedaţi în diaspora nu este de ieri de azi, ci de ani buni. 

Potrivit estimărilor, cifrele oficiale anuale indică în jur de 2.500 de decese în rândul românilor 

de peste graniţele ţării, însă cifra reală este mult mai mare, iar statul român nu prevede 

acordarea vreunui ajutor în acest sens, fără o contribuţie prealabilă la buget. 

Întrebat cu ce ajută statul familiile românilor decedaţi, în vederea repatrierii corpurilor, actualul 

ministru al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a comentat că s-ar crea o discriminare față 

de cetățenii din țară: „De ce să li se plătească românilor din străinătate transportul corpului, 

dacă pe de o parte nu contribuie la bugetul public, iar pe de altă parte câștigă și mai mult". 

Propuneri cu legi pentru ajutoare pentru familiile românilor decedați au mai fost de-a lungul 

timpului. Tot în Senat, în luna septembrie 2016, s-a adoptat o propunere legislativă care 

stipulează că autorităţile publice locale suportă cheltuielile de repatriere în cazul cetăţenilor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30223-2019-04-18-09-35-37.html
https://www.gazetaromaneasca.com/
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români decedaţi în afara graniţelor dacă familia nu poate suporta costurile aferente. In cazul 

propunerii senatorului Manoliu, cheltuielile vor fi suportate de stat. 

Iată propunerea senatorului Dan Manoliu: 

Lege specială pentru repatrierea românilor decedați în Uniunea Europeană 

Senatorii vor dezbate, în săptămânile următoare, un proiect de lege care prevede ca familiile ai 

căror membri au decedat în alte țări să beneficieze de ajutor din partea statului, deoarece 

cheltuielile cu repatrierea cadavrelor sunt foarte scumpe, între 3.000 și 6.000 de euro. În cele 

mai multe cazuri, oamenii nu își permit asemenea costuri, astfel că trupurile celor morți rămân 

în țara respectivă, unde sunt îngropate de autorități. 

Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români 

decedați pe teritoriul Uniunii Europene 

Art. 1 – Statul român va suporta cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați pe 

teritoriul Uniunii Europene, la cererea familiei. 

Art. 2 – Prevederile prezentei legi se aplică doar cetățenilor români care înregistrează venituri 

care nu depășesc contravaloarea salariului mediu net, raportat de Institutul Național de 

Statistică la momentul decesului. 

Art. 3 – Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne vor redacta normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a acestei legi, în maxim 60 de zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial. 
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