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BOOKFEST CHIŞINĂU 2018, SĂRBĂTOAREA CĂRŢII ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

https://www.timpromanesc.ro/bookfest-chisinau-2018-sarbatoarea-cartii-in-limba-romana/ 

 

Pentru al treilea an consecutiv, editorii de pe ambele maluri ale Prutului îşi aşteaptă publicul 

fidel la Salonul Internaţional de Carte Bookfest de la Chişinău. 

 

Peste 50.000 de cărţi de la cele mai importante edituri din România şi Republica Moldova, 

reunite în circa 60 de standuri individuale, îi aşteaptă pe cititorii interesaţi de reduceri şi de 

volume de cea mai bună calitate în perioada 29 august – 2 septembrie, la Moldexpo Chişinău. 

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău, aflat la cea de-a treia ediţie, sărbătoreşte în 

anul Centenarului Marii Uniri cartea scrisă în limba română de pe ambele maluri ale Prutului. 

 

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Chişinău va putea fi vizitat zilnic între 10:00 – 20:00. 

Intrarea va fi liberă atât în cadrul Salonului de Carte, cât şi la toate evenimentele programate 

pe durata acestuia. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/bookfest-chisinau-2018-sarbatoarea-cartii-in-limba-romana/
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„ZIUA LIMBII ROMÂNE” SĂRBĂTORITĂ LA CAHUL 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-cahul/ 

 

”Ziua Limbii Române” va fi marcată la Cahul, în Basarabia, în data de 31 august 2018, 

începând cu ora 18,00, printr-un concert extraordinar etno-jazz, susţinut de Vali Boghean şi 

Band-ul său. Valeriu Boghean este unul dintre cei mai talentaţi muzicieni din Republica 

Moldova, aclamat de publicul care umple sălile de spectacole până la refuz. Pe lângă vocea sa 

inconfundabilă, este cunoscut ca fiind un maestru al instrumentelor aerofone, incluzând 

trompeta, saxofonul, flautul, tilinca, kavalul, dudukul, cimpoiul şi clarinetul, dar nu ratează 

ocazia de a-şi cuceri audienţa cu interpretări la chitară clasică şi bass. El va fi acompaniat de 

un band, format din unii dintre cei mai buni muzicieni din Basarabia, cu o mare experienţă 

internaţională. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-cahul/
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Evenimentul, care se adresează românilor din Basarabia, este organizat de Institutul ,,Euxodiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, în parteneriat cu Consulatul General al României la Cahul, din Republica 

Moldova şi Primăria oraşului Cahul. 

 

Proiectul se înscrie în programul ,,Caravana Identităţii Româneşti – program din domeniul 

identitar românesc” ce face parte din Planul de activităţi pentru anul 2018 al IEH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PE 26 AUGUST VA AVEA LOC DESCHIDEREA OFICIALĂ A CENTRULUI DE INFORMARE 

AL ROMÂNIEI LA SLATINA DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28470-2018-08-22-08-15-53.html 

 

În data 26 august 2018 va avea loc deschiderea oficială a Centrului de Informare al României 

(CIR) din cadrul Primăriei Solotvino (Slatina), proiect realizat cu sprijinul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni şi implementat de asociaţiile "Nadia" (Speranţa) şi "Maramureş-

Solotvino" din localitate, transmite Romanian Global News. 

 

Centrul de Informare al României este o unitate de informare, promovare şi predare a limbii, 

culturii şi civilizaţiei româneşti, fără personalitate juridică şi care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul Primăriei din Solotvino. 

 

Principalele atribuţii ale C.I.R. Slatina, potrivit comunicatului de presă, sunt: 

 

- asigurarea condiţiilor didactice şi materialelor pentru studierea limbii române de către 

studenţi, elevi, profesori şi publicul interesat; 

 

- elaborarea, iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte în domeniul lingvistic; 

 

- organizarea unor activităţi extra-curriculare destinate promovării limbii, culturii şi civilizaţiei 

româneşti; 

 

- găzduirea unor evenimente culturale; 

 

- organizarea de evenimente cu ocazia sărbătorilor publice importante: Ziua Naţională a 

României, Ziua Culturii Naţionale, Ziua Limbii Române, Ziua Europei etc.; 

 

- promovarea culturală, educaţională şi turistică a României, ca stat membru al Uniunii 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28470-2018-08-22-08-15-53.html
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Europene; 

 

- informarea cu privire la principalele evoluţii din sfera socială, economică şi publică din 

România, inclusiv cele derivate din statutul României de stat membru al Uniunii Europene; 

 

- promovarea colaborării transfrontaliere; 

 

- orice alte activităţi din competenţa Centrului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

7 

CETĂŢENII EUROPENI PĂRĂSESC MAREA BRITANIE. ROMÂNII MAI RĂMÂN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28477-2018-08-23-08-13-16.html 

 

În timp ce numărul cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul Unit scade, înregistrând cel mai 

semnificativ declin din ultimii 43 de ani, numărul românilor creşte, transmite Gazeta 

Românească, preluat de Romanian Global News. 

 

Potrivit ultimilor statistici publicate de Biroul Naţional de Statistică din Marea Britanie (ONS), 

numărul cetăţenilor UE care lucrează în Regatul Unit a înregistrat cel mai semnificativ declin 

anual din ultimii 43 de ani, arată BBC. 

 

Cu toate acestea, numărul cetăţenilor români şi bulgari care muncesc în Marea Britanie a 

crescut, ajungând la un nivel record, relatează Press Association. 

 

Datele arată că, în perioada aprilie-iunie 2018, în Marea Britanie munceau 391.000 de români 

şi bulgari, o creştere cu 54.000 de persoane faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. 

 

Această creştere vine în contradicţie cu tendinţa nivelului de ocupare a forţei de muncă de 

către cetăţeni din alte state membre ale UE. 

 

Astfel, numărul persoanelor care lucrează în Regatul Unit provenite din alte opt ţări din Europa 

de Est care au aderat la UE în 2004 a înregistrat cea mai mare scădere anuală. 

 

De asemenea, numărul cetăţenilor din UE care lucrează în Regatul Unit a înregistrat cel mai 

semnificativ declin anual din 1975 şi până în prezent. Tendinţa a început în urma votului din 

2016 privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). 

 

În perioada aprilie-iunie 2018, în Marea Britanie munceau 880.000 de cetăţeni din Cehia, 

Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia. Numărul acestora a scăzut 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28477-2018-08-23-08-13-16.html
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cu 117.000, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 

 

În trimestrul doi din 2018, aproximativ 2,28 milioane de cetăţeni ai UE lucrau în Regatul Unit, 

cu 86.000 mai puţini decât în urmă cu un an. 

 

Potrivit ONS, majorarea salariilor în Marea Britanie a încetinit neaşteptat în trimestrul doi din 

2018, în timp ce rata şomajului a scăzut la 4% – cel mai redus nivel din 1975. 

 

Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au urcat în ritm anual cu 2,7% în trimestrul doi din 

2018, similar cu nivelul înregistrat în precedentele trei luni. 

 

Ssalariile au crescut cu doar 2,4% în perioada aprilie – iunie 2018. Este cel mai lent ritm de 

creştere din ultimele nouă luni. 

 

Oficiul Naţional de Statistică a anunţat că rata şomajului a scăzut la 4% în trimestrul doi din 

2018, de la 4,2% în în precedentele trei luni, ajungând cel mai redus nivel din 1975 şi depăşind 

estimările. 

 

Numărul şomerilor a scăzut cu 65.000, la 1,36 milioane, cel mai redus nivel din ultimii peste 40 

de ani. Numărul angajaţilor din Regatul Unit a crescut cu 42.000, la 32,39 milioane, în timp ce 

rata angajării s-a menţinut la 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORII CORINA OZON ŞI PAUL GABOR LA LONDRA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28475-2018-08-23-08-06-10.html 

 

Sâmbătă, 29 Septembrie, între orele 17-20, scriitorii Corina Ozon şi Paul Gabor vor fi in dialog 

cu dumneavoastră, transmite Gazeta Românească, preluat de Romanian Global News. 

 

Corina Ozon vă va oferi noua ei carte, Codul lui Zoran, iar Paul Gabor, cartea sa de debut, 

Negustorul de pipe. 

 

Întâlnirea, organizată de Autograph Romania, are loc în sala de confetinţe a Centrului St. Mary 

Abbots, Str. Vicarage Gate, London, W8 4HN. 

 

Locaţia este uşor accesibilă cu mijloacele de transport public (staţiile de metrou High Street 

Kensington sau Nothing Hill Gate. Autobuze: 27, 28, 52, 70, 328,452, staţia Kensington 

Church Street). 

 

La întâlnirea scriitorilor Corina Ozon şi Paul Gabor vom avea alături pe Anda Vahnovan, 

blogger şi Cristian Gabriel Groman, poet – prieteni dragi, care ne vor împărtăşi impresiile lor 

despre scriitorii invitaţi. 

 

Moderatorul evenimentului este Floria Teleman. 

 

Codul lui Zoran şi Negustorul de pipe au fost editate anul acesta de Editura Herg Benet. 

 

Autograph Romania vă propune o întâlnire interactivă cu doi scriitori care au în comun nu doar 

Editura Herg Benet, dar şi trecut asemănător: jurnalişti într-o vreme când vocaţia încă se 

împletea cu performanţa, amândoi au preferat să se îndrepte spre alte activităţi, decât să 

accepte compromisul profesional. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28475-2018-08-23-08-06-10.html
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Amândoi s-au dedicat apoi scrisului pe blog, fiecare păstrând astfel legătura cu ce au lăsat 

.Bloggeri de succes, şi unul şi celălalt, au ajuns scriitori de succes 

 

Corina Ozon, scriitor la a opta carte publicată. Paul Gabor, la prima lui carte. 

 

Biografia artistică a Corinei Ozon o aducem în atenţia cititorilor pentru a doua oară, Corina 

debutând la Londra în 2016, la invitaţia grupului Romanians Love Books. 

 

Corina Ozon revine la Londra pentru a aduce cea de-a opta sa carte, într-un cadru deosebit si 

interactiv. 

 

Romanul "Codul lui Zoran", aparut în luna aprilie, lansat în mai în America şi Canada, primit cu 

succes şi de publicul românesc la Targul Bookfest, se va întâlni cu cititorii români de pe 

Tamisa, la invitaţia noastră. 

 

Cartea s-a bucurat de recenzii foarte bune, deşi este scrisă într-un stil diferit de celelalte cărţi 

ale Corinei Ozon, autoarea bestseller-urilor: Seria "Amantii", "Pana cand ma voi vindeca de 

tine", "Tentatii" si "Despre iubire, cu instructiuni de folosire". 

 

Corina Ozon este timişoreancă, în prezent locuieste în Bucureşti, lucrează în PR&Comunicare 

la o companie naţională, şi are o fiică studentă. A avut turnee în ţară şi întâlniri cu românii din 

diaspora (Londra, Madrid, Torino,Roma, Detroit, Chicago, Toronto, Montreal). 

Din 2017 are atestat de Consilier de Dezvoltare Personală şi a fost nominalizată în Top 100 

Femei de success, de revista Capital. La Montreal a primit o distincţie, cu ocazia Centenarului, 

pentru promovarea şi păstrarea limbii şi culturii roâne. Administreaza blogurile corinaozon şi 

după35 care oferă conţinut emisiunii "Totul pentru dragoste" şi Agenţiei de Presă Diaspora Azi. 

În 2010 a absolvit un program MBA la INDE-CNAM Paris. 

 

Paul Gabor s-a născut in 1973, la Galaţi. A lucrat în radio şi presa scrisă, iar din anul 2000 
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locuieşte în Spania-Căpşunistan. «„Căpşunistanul" este un termen pe care eu îl folosesc cu 

drag. Am botezat astfel Spania pentru că o consider, într-un fel, un loc în care ne-am adunat. 

În care soarta ne-a adunat. Putea fi Kazahstan, Afganistan... Dar am ales fructul-etalon şi i-am 

dat un alt nume ţării în care locuiesc acum. Observ că a fost adoptat şi pe internet şi e folosit 

în conversaţii. Unii folosesc cuvântul pentru a denumi poziţionarea geografică a românilor de 

pretutindeni. „Din Căpşunistan pentru acasă" ar putea fi o formulă de adresare a radiourilor din 

diasporă.» marturiseşte Paul în interviul acordat Agentiei de presă Diaspora Azi, in aprilie 

2018. 

Om de radio şi presă scrisă, colaborează cu presa de acasă, când este solicitat. 

 

" Încerc să-mi păstrez cumpătul şi luciditatea în ceea ce scriu, chiar dacă tonul meu este 

considerat de multe ori acid şi nu foarte comod." spune Paul, în acelaşi interviu. 

Cartea sa de debut, Negustorul de pipe a apărut in Colecţia Radical din 5, a Editurii Herg 

Benet, in 2018. Negustorul de pipe este proză scurtă, percutează prin mişcare de la un 

paragraf la celălalt şi nu te lasă indiferent. Pentru simplul fapt că este destinat unui public ce a 

renunţat de multă vreme să fie inert. Este un public dinamic, inteligent, pretenţios şi avid de 

schimbări de ritm. Şi trebuie să i se dea un produs pe măsură."... 

Cărţile "Codul lui Zoran " şi "Negustorul de pipe " vor putea fi achiziţionate în timpul 

evenimentului. 

Sesiunea de autografe si socializare va avea loc intr-o atmosferă relaxată şi interactivă, veţi 

putea face fotografii şi vi se va oferi un pahar de Prosecco. 

Intrarea este liberă. 

 

Asta daca vrei 

https://www.timpromanesc.ro/primul-roman-pe-ruta-nordica-elbrus/ 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/08/18/centenarulmariiuniri-sprijinul-american-in-

realizarea-unirii-evocat-intr-un-articol-semnat-de-ambasadorul-romaniei-in-sua--162179 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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"ISTORIA ROMÂNILOR" DE IOAN AUREL POP, LANSATĂ LA TÂRGUL INTERNAŢIONAL 

DE CARTE DE LA BEIJING, ÎN CADRUL PROGRAMULUI DEDICAT CENTENARULUI 

MARII UNIRI 

http://www.icr.ro/pagini/istoria-romanilor-de-ioan-aurel-pop-lansata-la-targul-international-de-carte-de-la-beijing-in-

cadrul-programului-dedicat-centenarului-marii-uniri 

 

Târgul Internţional de Carte de la Beijing (BIBF) a debutat miercuri, 22 august 2018, cu 

lansarea traducerii în limba chineză a cărţii  Istoria Românilor  de loan Aurel Pop, preşedintele 

Academiei Române. Evenimentul s-a desfăşurat la standul Editurii Universitare Renmin, în 

prezenţa vicepreşedintelui ICR, domnul Mirel Taloş. 

 

La eveniment au luat cuvântul domnul Yan, preşedintele Editurii Universitare Renmin, Wang 

Tieshan, preşedintele Asociaţiei de Prietenie China-Romania şi fost consul general al Chinei la 

Constanţa,  vicepreşedintele ICR  Mirel Talos  şi Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing, 

care a ţinut o prelegere trimisă de domnul Ioan Aurel Pop. 

 

În discursul său, vicepreşedintele ICR Mirel Taloş a menţionat că aceasta este prima carte de 

istorie a românilor tradusă în limba chineză, traducere care apare în anul Centenar şi a 

mulţumit editurii pentru alegerea facută menţionând că este vorba de o carte dedicată 

publicului larg şi nu doar specialiştilor. 

 

În cadrul aceluiaşi eveniment a fost lansată şi cartea de poezie "Eu sunt un dragon" de Peter 

Sragher, în ediţie bilingvă, engleză-chineză. 

 

BIBF este cel de-al doilea târg ca mărime din lume şi una dintre cele mai performante 

platforme de negociere şi tranzacţionare a drepturilor de autor, a importul şi exportului de 

publicaţii, precum şi de promovare a produselor editoriale. 

 

Sursă: icr.ro 

http://www.icr.ro/pagini/istoria-romanilor-de-ioan-aurel-pop-lansata-la-targul-international-de-carte-de-la-beijing-in-cadrul-programului-dedicat-centenarului-marii-uniri
http://www.icr.ro/pagini/istoria-romanilor-de-ioan-aurel-pop-lansata-la-targul-international-de-carte-de-la-beijing-in-cadrul-programului-dedicat-centenarului-marii-uniri
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GRECIA: RESTRÂNGEREA AREALELOR CU RISC DE INCENDIU 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-restrangerea-arealelor-cu-risc-de-incendiu/ 

 

Secretariatul General de Protecţie Civilă din Grecia avertizează că, începând cu data de 23 

august 2018, se menţine riscul ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scară de la 1 la 5), pentru 

regiunile din Grecia Centrală (insula Evia), peninsula Attica şi nordul Greciei (Evros şi insula 

Samothraki). 

 

Detalii despre evoluţia vremii se pot obţine accesând portalurile 

http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/GR-Grecia.html şi 

http://www.hnms.gr/emy/en/index_html. 

 

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

României la Atena: +302106728879, +302106728875 şi cel al Consulatului General la Salonic: 

+302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de 

permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie cu caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Republica Elenă: 

+306978996222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +306906479076. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/grecia-restrangerea-arealelor-cu-risc-de-incendiu/
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2.059 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/2-059-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

2.059 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania – 954 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor necalificat 

în agricultură, 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; 

 

Germania – 310 locuri de muncă: 51 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 50 lăcătuş, 37 

manipulant bagaje, 13 şofer camion, 7 cameristă/roomboy, 6 lucrător depozit, 4 bucătar, 4 

mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 4 mecatronist, 3 şofer autobuz, 3 

tehnician în domeniul electric, 3 tehnician în electronică, 2 brutar, 2 măcelar, 2 personal în 

domeniul hotelier – gastronomic, 1 carosier, 1 constructor structuri din metal, 1 coordonator 

echipă SE în domeniul electric/electronic, 1 dezvoltator componente electrice/electronice, 1 

inginer frigotehnist, 1 inginer programare instalaţii, 1 inginer service, 1 montator acoperişuri, 1 

montator schele, 1 operator CNC (strungar/frezor), 1 ospătar/commis de rang, 1 personal 

servire la mese, 1 programator PLC, 1 recepţioner, 1 specialist restaurant, 1 tehnician 

instalaţii, 1 şofer automacara, 1 vopsitor auto; 

 

Austria – 300 locuri de muncă: 100 bucătar, 100 cameristă, 100 chelner; 

 

Olanda – 195 locuri de muncă: 70 manipulant marfă, 60 manipulanţi depozit, 20 operatori la 

maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, 18 culegător legume, 10 lucrători în 

grădinărit, 5 inginer, 5 lucrători în sere, 5 procesor bulbi de flori, 2 ajutor de bucătar; 

 

Letonia – 92 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic,mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav, 10 constructor de drumuri, 2 excavatorist; 

 

https://www.timpromanesc.ro/2-059-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Suedia – 58 locuri de muncă: 50 muncitor în silvicultură – lucrări de degajare, curăţire şi 

plantare, 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto; 

 

Polonia – 53 locuri de muncă: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în 

construcţii, 3 instalator de sisteme de gips-carton; 

 

Norvegia – 42 locuri de muncă: 14 lucrător în industria piscicolă, 10 mecanic auto, 10 tinichigiu 

auto, 5 dulgher/tâmplar, 2 mecanic în industria piscicolă, 1 senior dezvoltator aplicaţii; 

 

Malta – 18 loc de muncă: 10 tehncian, 7 instalator ELV, 1 montator semne de circulaţie; 

 

Marea Britanie – 18 locuri de muncă: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 

coordonator îngrijitori persoane la domiciliu, 1 vopsitor auto; 

 

Irlanda – 15 locuri de muncă: 10 îngrijitor bătrâni, 4 cosmetician/manichiurist, 1 şef complex 

zootehnic; 

 

Franţa – 2 locuri de muncă: 2 montator acoperiş piscină; 

 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 2 mecanic auto. 

 

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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TEODOR MELEŞCANU, INVITAT DE ONOARE LA REUNIUNEA DIPLOMAŢIEI SLOVACE 

https://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-invitat-de-onoare-la-reuniunea-diplomatiei-slovace/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a participat, la 21 august 2018, în calitate de 

invitat de onoare, la deschiderea Reuniunii Diplomaţiei slovace. 

 

În discursul său, şeful diplomaţiei române a abordat situaţia actuală din cadrul Uniunii 

Europene, cu accent pe viitorul Europei şi rolul UE în plan global, plecând de la multitudinea 

de interese şi poziţii comune ale României şi Slovaciei. În context, a fost evidenţiată 

necesitatea unui răspuns coordonat faţă de provocările actuale de pe agenda Uniunii 

Europene. Oficialul român a subliniat importanţa eficientizării activităţii instituţiilor europene şi 

a decidenţilor europeni, care să răspundă, în primul rând, priorităţilor cetăţenilor europeni şi să 

se reconecteze mai bine cu aşteptările acestora. Ministrul s-a referit şi la rolul special al UE în 

consolidarea şi adaptarea multilateralismului, cu accent pe o colaborare mai strânsă UE-ONU 

şi pe importanţa relaţiei transatlantice. 

 

 

Totodată, în marja participării la Reuniunea Diplomaţiei slovace, ministrul Meleşcanu a fost 

https://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-invitat-de-onoare-la-reuniunea-diplomatiei-slovace/
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primit de premierul Guvernului Republicii Slovace, Peter Pellegrini, şi a avut consultări cu 

omologul slovac, Miroslav Lajčák. 

 

În contextul aniversării în 2018 a Centenarului Marii Uniri, pentru România, şi a Independenţei 

pentru Slovacia, precum şi a marcării a 50 de ani de la Primăvara de la Praga, şeful 

diplomaţiei române a punctat necesitatea coordonării, în continuare, pentru apărarea 

intereselor strategice comune la nivel european, regional şi transatlantic. 

 

Prezenţa în Slovacia a ministrului Teodor Meleşcanu a coincis cu comemorarea a 50 de ani de 

la ocuparea Cehoslovaciei de trupele Pactului de la Varşovia. Ministrul Meleşcanu a depus o 

coroană de flori la placa memorială dedicată victimelor de la 21 august 1968 şi a participat la 

inaugurarea unei expoziţii de fotografii care rememorează aceste momente istorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„INFORMARE ACASĂ! SIGURANŢĂ ÎN LUME!”, ETAPA A DOUA 

https://www.timpromanesc.ro/informare-acasa-siguranta-in-lume-etapa-a-doua/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni desfăşoară în lunile august-septembrie cea de-a 

doua etapă a Campaniei Naţionale „Informare acasă! Siguranţă în lume!” (IASL) în toate 

judeţele ţării şi în Bucureşti. Campania de informare se adresează persoanelor adulte care 

intenţionează să călătorească, să studieze, să lucreze ori chiar să se stabilească în 

străinătate. IASL este derulată de MRP, în parteneriat cu alte instituţii. 

 

Prima etapă, dedicată tinerilor interesaţi să studieze în străinătate, a avut loc în perioada mai-

iunie a.c. 

 

Detalii despre campanie găsiţi accesând link-ul: https://we.tl/t-snRDfiGUqX. 

 

De asemenea, în link-ul de mai jos puteţi găsi calendarul de activităţi din teritoriu, pe judeţe: 

http://www.mprp.gov.ro/web/calendarul-de-activitati-al-campaniei-nationale-informare-acasa-

siguranta-in-lume/. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MUNTENEGRU: RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE PÂNĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018 

https://www.timpromanesc.ro/muntenegru-restrictii-de-circulatie-pana-in-luna-septembrie-2018/ 

 

Autorităţile muntenegrene au instituit restricţii de circulaţie, cauzate de desfăşurarea lucrărilor 

de construcţie/reabilitare de drumuri. De asemenea, schimbările meteorologice, frecvente din 

ultima perioadă, impun conducătorilor auto o conduită atentă, adaptată condiţiilor meteo, stării 

carosabilului şi semnalizărilor rutiere. Restricţiile şi durata lor sunt următoarele: 

 

–          drumul regional Krsatac către Lovcen, circulaţia este oprită pentru toate tipurile de 

autovehicule în intervalul orar 10:00 – 12:00 şi 14:00 – 16:00; 

 

–          pe magistrala M-2, porţiunea Petrovac – Podgorica, circulaţia se desfăşoară pe o 

singură bandă la locul de desfăşurare al lucrărilor; 

 

–          pe magistrala M-2 intersecţia Kamenari – Kotor cu vechiul drum Risan – Grahovo, 

circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă la locul de desfăşurare al lucrărilor; 

 

–          până la finalizarea lucrărilor de refacere a podului ”Radovan Pavićević” din 

Danilovgrad, circulaţia pentru pietoni şi autovehicule cu masa de până  la 3,5 tone se 

desfăşoară pe un pod temporar; circulaţia pentru autovehiculele cu masa de peste 3,5 tone 

este redirecţionată pe rute alternative: Podgorica – Spuz, Danilovgrad – Bogetici etc. 

 

Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, în intervalul orar 17:00 

– 22:00, cu excepţia autovehiculelor cu prioritate de trecere, autovehiculelor de întreţinere a 

drumurilor şi de ajutor pe drum, autovehiculelor speciale pentru transportul animalelor, 

betonului, asfaltului, precum şi autospecialelor frigorifice care transportă mărfuri perisabile, pe 

următoarele drumuri: 

 

–          M-2 Bioce – Kolasin – Mojkovac; 

https://www.timpromanesc.ro/muntenegru-restrictii-de-circulatie-pana-in-luna-septembrie-2018/
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–          M-2 Podgorica – Sotonici –Petrovac; 

 

–          M-2 şi M-2.4 – PTF Debeli Brijeg – H. Novi – Kotor – Tivat – Budva Bar – Gp Sukobin; 

 

–          M-2.3 Podgorica – Cetinje – Budva; 

 

–          interdicţia nu vizează autovehiculele pentru transportul materialelor periculoase pe 

magistrala M-2 PTF Debeli Brijeg – Herceg Novi/Kamenari – Lipci. 

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute, permanent, 24 ore / 7 zile, de la Centrul Info Trafic, la 

numerele de telefon: +38219807, +38220234999 şi +38263239987. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României 

la Podgoriţa: +38220618041, 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 Muntenegru: +38269871760. 

 

 

Foto: e-camion.ro 
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