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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Românii din Ucraina îi comemorează pe 1 aprilie pe românii căzuţi în masacrul de la la 

Fântana Albă 

2. Marşul Tricolorului, organizat la Chişinău cu ocazia marcării a 101 ani de la Unirea 

Basarabiei cu România 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. 360 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

4. Corina Creţu: Românii din Italia reprezintă cel mai mare fenomen migrator de succes italian 

5. Exercitarea dreptului de vot al românilor din Spania la alegerile pentru Parlamentul 

European din 26 mai 2019 

6. Au fost reluate lucrările de construcţie la biserica din Nisa 

7. Federaţia Romană de Fotbal va organiza o Tabăra de vară destinată juniorilor români din 

străinătate 

8. Preoţii români din nordul Italiei vor participa la conferinţa de primăvară dedicată “Anului 

omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” 

9. Sesiunea de informare despre drepturile cetăţenilor români post-Brexit în Marea Britanie 

10. Activităţile Asociatiei Dacia- luna martie 

11. Comunicat - Eveniment literar: România în anii’50. Mărturii. Prezentarea volumului bilingv: 

“Frontierele inimii” (I confini del cuore) de Lilian v Kertay. ed Rediviva Milano 

 

III. ACTUALITATE 

12. Încheierea vizitei secretarului de stat Victor Alexeev în Republica Kazahstan 
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13. Participarea ministrului Natalia-Elena Intotero la Conferinţa internaţională Laude-Reut în 

Diplomaţie şi Afaceri Globale 

14. Meleşcanu, invitat de onoare 

15. 2021 poate fi ultimul an cu o schimbare sezonieră a orei în UE 

16. rescEU: Mecanismul consolidat de protecţie civilă UE intră în vigoare 

17. Vioara Bara la ICR Budapesta 

18. „Ziua Culturii Române” la Universitatea Ankara 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

19. Deplasarea domnului senator Radu Mihail, preşedintele Comisiei în Regatul Belgiei şi 

Regatul Spaniei 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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ROMÂNII DIN UCRAINA ÎI COMEMOREAZĂ PE 1 APRILIE PE ROMÂNII CĂZUŢI ÎN 

MASACRUL DE LA LA FÂNTANA ALBĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30062-2019-03-27-07-43-16.html 

 

Pe 1 Aprilie a.c. in Nordul Bucovinei (regiunea Cernauti) are loc o comemorare a genocidului 

din ziua de Sf.Pasti de la Fântana Albă, comis de armata rosie de ocupatie, transmite 

Romanian Global News. 

 

Prezentăm mai jos textul invitaţiei adresat tuturor românilor ce doresc şi pot ajunge la Fântâna 

Albă. 

 

"In Numele Uniunii Societatilor Româneşti di n regiunea Cernăuţi "Pentru Integrare 

Europeana" şi al Uniunii Interregionale "Comunitatea Românească din Ucraina" invitam pe toţi 

Oamenii de Bună credinţă pe 1 Aprilie la Fântâna Albă sa comemorăm impreună jertfele 

căzute în 1941 la Varniţa, şi în lunea Paştilor la Stejarul lui Ştefan cel Mare din Codrii 

Cosminului să comemorăm pe Arcaşii săi căzuţi Pentru Neam, Credinţă şi Patrie! 

 

Sunt manifestarile noastre tradiţionale si Vă asteptăm cu drag pentru a demonstra încă o dată 

că a fi Român la Tine acasă este o Mandrie şi o Oblgatiune comemorând inaintaşii şi 

îmbărbătând generaţiile ce vin în urma noastră!", se arată în anunţul făcut de doamna Aurica 

Bojescu, secretar executiv al Uniunii Interregionale "Comunitatea Românească din Ucraina" 

pe contul său de facebook. 

 

De altfel, organizatorii au trimis si o invitatie catre Patriarhie, in speranta ca participarea unui 

ierarh/ un membru al Sf Sinod, ocazie cu care se pot discuta cateva din problemele care ii 

framanta pe românii din Ucraina in prezent inclusiv pe taram bisericesc. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30062-2019-03-27-07-43-16.html
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De la caderea imperiului sovietic, in fiecare an, in a doua zi de Pasti (luni) românii din Ucraina 

se aduna la stejarul lui Stefan cel Mare de la Codrii Cosminului, pentru a-si aminti de toti eroii 

lor si a-L cinsti si pe Dreptcredinciosul Voievod. 

 

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

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

URSS în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MARŞUL TRICOLORULUI, ORGANIZAT LA CHIŞINĂU CU OCAZIA MARCĂRII A 101 ANI 

DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/27/marsul-tricolorului-organizat-la-chisinau-cu-ocazia-marcarii-

a-101-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romania--282107 

 

 

La Chişinău este în curs de desfăşurare miercuri după amiaza Marşul Tricolorului, organizat cu 

ocazia marcării a 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România, informează Radio Chişinău. 

 

Marşul este organizat de Asociaţia Unirea-ODIP pe traseul Cimitirul Eroilor de pe bulevardul 

Decebal, Gara feroviară, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Piaţa Marii Adunări Naţionale. 

Un tricolor imens de 101 metri va fi desfăşurat de participanţii la marş, iar în Piaţa Marii 

Adunări Naţionale va fi jucată Hora Unirii. 

 

Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu România, prin votul de la 27 martie 1918 a 

Sfatului Ţării de la Chişinău, proces care s-a încheiat la 1 decembrie 1918 cu Marea Unire de 

la Alba Iulia. 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/27/marsul-tricolorului-organizat-la-chisinau-cu-ocazia-marcarii-a-101-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romania--282107
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2019/03/27/marsul-tricolorului-organizat-la-chisinau-cu-ocazia-marcarii-a-101-ani-de-la-unirea-basarabiei-cu-romania--282107
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360 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/360-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

360 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Olanda – 103 locuri de muncă: 45 lucrător în sere, 45 culegător căpşuni, 13 culegător 

sparanghel; 

 

Germania – 90 locuri de muncă: 15 operator spălări industriale, 10 manipulant bagaje, 10 şofer 

de camion, 7 grădinar, 7 inspector tehnic de tren, 7 specialist siguranţă transport pe calea 

ferată, 5 măcelar, 4 personal servire, 2 bucătar, 2 marinar, 2 operator maşini CNC, 2 personal 

gastronomie de sistem, 2 personal întâmpinare oaspeţi, 2 specialist restaurant, 2 şofer de 

autobuz, 1 cameristă, 1 comandant de navă, 1 croitor decoraţiuni, 1 manipulant marfă, 1 

mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 1 mecanic maşini industriale,1 

recepţioner, 1 tâmplar, 1 tehnician aparate si sisteme electronice, 1 tehnician electronică – 

sisteme de construcţii şi infrastructură, 1 tehnician sondaje topografice; 

 

Marea Britanie – 75 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane la domiciliu, 15 farmacist, 10 

infirmier; 

 

Croaţia – 20 locuri de muncă: 20 animator hotel; 

 

Norvegia – 18 locuri de muncă: 10 măcelar, 5 vopsitor auto/tehnician de reparaţii, 1 ghid 

antrenor caiac; 1 maestru pizzar, 1 medic hematolog; 

 

Suedia – 16 locuri de muncă: 8 mecanic maşini şi utilaje grele, 8 operator CNC; 

https://www.timpromanesc.ro/360-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 montator structuri metalice, 5 sudor; 

 

Belgia – 9 locuri de muncă: 5 operatori maşini utilaje, 1 consultant afaceri, 1 consultant tehnic, 

1 manager proiect, 1 şofer; 

 

Irlanda – 4 locuri de muncă: 2 şef serviciu plan producţie, 1 inginer automatist, 1 

sudor/montator; 

 

Finlanda – 3 locuri de muncă: 3 vopsitor industrial; 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CORINA CREŢU: ROMÂNII DIN ITALIA REPREZINTĂ CEL MAI MARE FENOMEN 

MIGRATOR DE SUCCES ITALIAN 

https://www.timpromanesc.ro/corina-cretu-romanii-din-italia-reprezinta-cel-mai-mare-fenomen-migrator-de-

succes-italian/ 

 

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a declarat, duminică, la Cluj 

Napoca, că prezenţa românilor în Italia, peste un milion de persoane, este cel mai mare 

fenomen migrator de succes din această ţară. 

 

”Cred că prezenţa românilor în Italia este cel mai mare fenomen migrator de succes din istoria 

italiană. Plecarea românilor în Italia a fost posibilă datorită aderării ţării noastre la UE. (…) 

Oriunde am fost în Italia, m-am întâlnit cu români. Am văzut cât de importantă este biserica în 

Italia pentru a aduna comunităţile de români şi ceea ce am observat este că în Italia românii se 

integrează social foarte rapid, sunt muncitori, eficienţi, respectaţi, au reuşit să participe la viaţa 

politică şi socială a comunităţilor din care fac parte şi mă bucur că faţă de prima perioadă de 

după Revoluţie, când am observat că românii din diferite ţări au un fel de concurenţă între ei, 

acum mai în toate ţările românii se înţeleg şi lucrează împreună”, a spus Corina Creţu. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/corina-cretu-romanii-din-italia-reprezinta-cel-mai-mare-fenomen-migrator-de-succes-italian/
https://www.timpromanesc.ro/corina-cretu-romanii-din-italia-reprezinta-cel-mai-mare-fenomen-migrator-de-succes-italian/
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Aceasta a adăugat că ”cetăţenii români merită drepturi egale în UE, mai multe şanse pentru o 

viaţă mai bună şi drumul spre integrare este cel care va ajuta şi mai mult România şi pe toţi 

cetăţenii săi”. 

 

Corina Creţu a participat, duminică, la evenimentul ”Fraternitatea italo-română – La fratellanza 

italo-romena”, organizat de Clubul Italian de Afaceri, eveniment care a avut ca temă generală 

”Italia şi România – relaţii şi consecinţe după intrarea ultimei în Uniunea Europeană – analiză 

din punct de vedere economic, istoric, cultural, religios”, anunţă Digi24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT AL ROMÂNILOR DIN SPANIA LA ALEGERILE 

PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 26 MAI 2019 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30067-2019-03-28-08-39-11.html 

 

În perioada 23-26 mai 2019, cetăţenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul 

Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019, alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European se vor desfăşura duminică, 26 mai 2019, precizează într-un comunicat 

Ambasada României în Regatul Spaniei, citată de Romanian Global News. 

 

Aceasta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea Europeană, când sunt 

organizate în România alegeri pentru Parlamentul European (scrutinele anterioare au avut loc 

în noiembrie 2007, iunie 2009 şi mai 2014). 

 

Exercitarea dreptului de vot poate avea loc în următoarele condiţii: 

 

• fiecare alegător are dreptul la un singur vot; 

 

• votul este universal, secret, direct, egal şi liber exprimat; 

 

• la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019, potrivit prevederilor legale 

aplicabile, nu se votează prin corespondenţă; 

 

• de asemenea, legislaţia în vigoare nu prevede necesitatea înscrierii cetăţenilor români 

în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă sau domiciliu din străinătate; 

 

• au drept de vot cetăţenii români care au împlinit 18 ani, până inclusiv în ziua alegerilor; 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30067-2019-03-28-08-39-11.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, 

 

12 

• nu au drept de vot alienaţii mintali puşi sub interdicţie printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea 

drepturilor electorale; 

 

• nu pot vota pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European 

cetăţenii români care sunt înscrişi în listele electorale ale altor state membre. Aceştia pot vota 

doar listele/candidaţii din statul respectiv; 

 

• cetăţenii români aflaţi în străinătate (cu domiciliul în străinătate, cu reşedinţa în 

străinătate sau aflaţi ocazional în străinătate) pot vota la orice secţie organizată în străinătate, 

pe baza unui document de identitate românesc valabil. Documentele pe baza cărora se poate 

vota în străinătate sunt: paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de 

serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar, 

cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea electronică de identitate, buletinul 

de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, 

paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul 

simplu temporar; 

 

• nu se poate vota cu titlul de călătorie; 

 

• se recomandă cetăţenilor români care doresc să-şi exercite dreptul de vot să verifice din 

timp valabilitatea actelor de identitate româneşti şi să facă demersurile necesare pentru 

înlocuirea sau reînnoirea acestora; 

 

• cetăţenii români care votează la secţiile organizate în străinătate vor fi înscrişi în listele 

electorale suplimentare; 
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• secţiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 07:00-21:00, ora locală; 

 

• lista secţiilor de votare din străinătate urmează să fie stabilită prin Ordin al ministrului 

afacerilor externe în termenul prevăzut de lege (data limită 27 aprilie 2019). 

 

Ambasada recomandă cetăţenilor români care şi-au stabilit reşedinţa sau domiciliul în Spania 

să verifice în timp util dacă sunt înscrişi în listele electorale spaniole (Censo Electoral) pentru 

alegerile pentru Parlamentul European, sau în registrul electoral al altui stat membru UE. 

 

Cetăţenii români din Spania care s-au înscris în registrul electoral spaniol pentru alegerile 

pentru Parlamentul European (fie prin înscrierea la scrutine anterioare de acest fel, fie prin 

înscrierea pentru votul din 26 mai 2019), nu au dreptul de a vota la alegerile pentru 

Parlamentul European organizate de România şi trebuie să se intereseze la autorităţile 

spaniole unde şi cum pot vota pentru Parlamentul European. 

 

Cetăţenii români care s-au înscris în registrul electoral spaniol pentru alegerile municipale, 

însă nu şi pentru cele pentru Parlamentul European, au dreptul să voteze în secţiile organizate 

de România în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019. 

 

În prezent, autorităţile române sunt în proces de stabilire a localităţilor în care vor fi organizate 

secţii de vot în străinătate la 26 mai 2019, conform atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 33/2007. 

Ambasada şi oficiile consulare ale României în Regatul Spaniei vor transmite Ministerului 

Afacerilor Externe al României, în timp util, lista de localităţi din Spania în care propun 

înfiinţarea de secţii de vot la 26 mai 2019, bazat pe o analiză atentă şi aprofundată a 

următoarelor elemente: 

 

• numărul de români din localităţile respective şi împrejurimi (aşa cum reiese din 
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statisticile oficiale spaniole); 

 

• distanţele faţă de alte localităţi cu comunităţi de români şi conexiunile de transport 

public sau rutier cu acestea; 

 

• organizarea de secţii de vot în localităţile respective şi la scrutine anterioare şi nivelul de 

participare al cetăţenilor romani, la vot, în acele ocazii; 

 

• solicitările primite de-a lungul timpului din partea cetăţenilor români din Spania. 

 

Înfiinţarea de secţii de vot care nu sunt găzduite în sediile proprii (ale Ambasadei şi oficiilor 

consulare, Institutului Cultural Român sau consulatelor onorifice) depinde şi de disponibilitatea 

autorităţilor locale de a oferi un sediu adecvat pentru desfăşurarea scrutinului pentru cetăţenii 

români. 

 

Informaţii despre exercitarea dreptului de vot sunt disponibile publicului prin intermediul site-

urilor internet şi paginilor de Facebook ale Ambasadei, precum şi pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Externe al României (http://www.mae.ro/node/48090). Lista secţiilor de vot şi orice 

alte informaţii necesare cetăţenilor români din Spania pentru exercitarea dreptului la vot în 

data de 26 mai 2019 vor fi făcute publice în timp util prin intermediul tuturor canalelor aflate la 

dispoziţia Ambasadei şi oficiilor consulare româneşti din Spania. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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AU FOST RELUATE LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE LA BISERICA DIN NISA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30058-au-fost-reluate-lucrrile-de-construcie-la-biserica-din-

nisa.html 

 

Au fost reluate lucrările de construcţie la biserica parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

şi Sfântul Nicolae" din Nisa, transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Cu acest prilej, miercuri seara, 20 martie 2019, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale şi 

Meridionale a oficiat slujba Agheasmei Mici, urmată de Taina Sfântului Maslu. 

 

Alături de ierarh a slujit pr. protoiereu Radu Totelecan, parohul comunităţii ortodoxe române de 

la Nisa. 

 

La slujba au participat şi numeroşi credincioşi din Nisa şi împrejurimi. 

 

Întreruperea lucrărilor s-a datorat lipsei fondurilor. 

 

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif a amintit că, participând la ridicarea unei biserici, 

de fapt ridicăm „casa Cerului pe pământ", căci „în biserică e tot cerul". 

 

Pentru aceasta, toţi credincioşii trebuie să se implice în ridicarea ei, fiecare după puteri, a 

îndemnat Înaltpreasfinţia Sa. 

 

La final, Mitropolitul Iosif a hirotesit trei noi duhovnici pentru îndrumarea spirituală a 

credincioşilor ortodocşi din zona Nisa şi Corsica. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30058-au-fost-reluate-lucrrile-de-construcie-la-biserica-din-nisa.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30058-au-fost-reluate-lucrrile-de-construcie-la-biserica-din-nisa.html
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FEDERAŢIA ROMANĂ DE FOTBAL VA ORGANIZA O TABĂRA DE VARĂ DESTINATĂ 

JUNIORILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/30056-2019-03-27-07-09-46.html 

 

Federaţia Romană de Fotbal, in perioada 20-27 iulie 2019, va organiza o Tabăra de vară 

destinată tuturor juniorilor români din străinătate născuţi in anul 2005, care are ca scop selecţia 

şi ulterior, formarea viitoarei echipe naţionale de fotbal Under 15, transmite Consulatul General 

al României la Cernăuţi pe pagina sa de facebook, preluat de Romanian Global News. 

 

Acţiunea, organizată de Departamentul de Scouting al Federaţiei Romane de Fotbal, se va 

desfăşura in Centrele Naţionale de Fotbal de la Mogosoaia si Buftea, iar Federaţia Romană de 

Fotbal va suporta costurile de cazare si masa. Astfel oferim oportunitatea juniorilor români 

născuţi in anul 2005, să se implice in fotbalul de carieră, profesionist, să atingă si chiar să 

depaseasca, cu acest prilej, performanţele celorlalte generaţii. Consulatul General al Romaniei 

invită doritorii la sediul institutiei pentru a afla mai multe detalii. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/30056-2019-03-27-07-09-46.html
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PREOŢII ROMÂNI DIN NORDUL ITALIEI VOR PARTICIPA LA CONFERINŢA DE 

PRIMĂVARĂ DEDICATĂ “ANULUI OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC (AL PREOŢILOR, 

ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI PRIMARILOR GOSPODARI)” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30045-2019-03-26-08-26-19.html 

 

Seminarul Teologic din Seveso – Milano va găzdui marţi, 26 martie, întâlnirea semestrială 

tematică a preoţilor din zona de nord a Italiei. La evenimentul organizat cu binecuvântarea 

Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI), şi în 

prezenţa Preasfinţitului Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereul – Vicar al EORI vor participa 

clericii din protopopiatele Lombardia I, II şi III, Piemonte I, II şi III, Triveneto I, II, III şi IV, Emilia 

Romagna I, II şi Liguria, transmite Romanian Global News. 

 

În cadrul evenimentului teologul Teodor Baconsky va susţine conferinţa: "Satul românesc între 

rădăcini şi ideologie". În continuare se va organiza o sesiune de întrebări şi discuţii pe 

marginea temei expuse. 

 

Următoarea conferinţă din cadrul manifestărilor dedicate „Anului omagial al satului românesc 

(al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)", va avea loc joi, 4 aprilie, la sediul Centrului 

Eparhial de la Roma şi se va adresa clericilor din centrul Italiei. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30045-2019-03-26-08-26-19.html
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SESIUNEA DE INFORMARE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR ROMÂNI POST-

BREXIT ÎN MAREA BRITANIE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30036-2019-03-25-10-07-54.html 

 

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, împreună cu 

Reprezentanţa Comisiei Europene la Londra, a organizat o sesiune de informare cu privire la 

drepturile cetăţenilor români din Marea Britanie după Brexit. Evenimentul, a fost găzduit de 

Consiliul Local Harrow – Londra, transmite Romanian Global News. 

 

La sesiunea de informare destinată numeroasei comunităţi de români din zonă au participat 

ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Dan Mihalache, 

şeful Secţiei Consulare a Ambasadei României la Londra, Valentin Muntean, şi directorul 

compartimentului Brexit din cadrul Ambasadei, Robert Marin. De asemenea, din partea 

Reprezentanţei Comisiei Europene în Marea Britanie a participat Christopher Benn, avocat 

independent pe probleme de imigrare care a susţinut o prezentare detaliată a drepturilor 

cetăţenilor UE care doresc să îşi continue şederea în Marea Britaniei, şi a procedurii de 

înregistrare pentru obţinerea noului tip de rezidenţă presupus de procedura EU Settlement 

Scheme anunţată de autorităţile britanice. 

 

În intervenţia sa, ambasadorul Dan Mihalache a făcut apel la românii din Marea Britanie să fie 

pregătiţi pentru Brexit, dar "să trateze cu calm şi înţelegere" situaţia şi i-a asigurat că 

Ambasada României la Londra şi autorităţile britanice vor urmări cu atenţie ca drepturile lor să 

fie apărate. 

 

„Trebuie să ne gândim ce acte avem nevoie şi ce trebuie pentru a obţine settled status, dar 

fără să intrăm în panică. Nimeni nu vă va da afară din această ţară. Şi, dacă vor exista 

anumite răbufniri de oameni mai supăraţi, care cred foarte tare în teoria Brexit-ului, care vă vor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30036-2019-03-25-10-07-54.html
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spune la magazin că nu aveţi ce căuta pe aici, vă sfătuiesc să aduceţi la cunoştinţa 

Ambasadei şi a autorităţilor locale, cu care avem o excelentă cooperare", a declarat 

ambasadorul Dan Mihalache. 

 

Acesta a reiterat mesajul că cetăţenii români pot circula şi după Brexit pe baza cărţii de 

identitate spre sau dinspre UK. 

 

"Sunt foarte mulţi care ne întreabă dacă mai pot merge acasă de Paşte fără paşaport, doar cu 

buletinul. Da, pot merge. La Secţia Consulară primim zilnic 300-350 de cereri de paşapoarte, 

ceea ce creează o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. 

Sunt alţii care spun: "nu mai plecaţi acasă de Paşte pentru că nu vă veţi mai putea întoarce". 

Toate aceste lucruri se diseminează în comunitate, creează probleme atât Ambasadei, cât şi 

Consulatului. Oamenii trebuie să înţeleagă că resursele noastre sunt limitate. Vă cer răbdare şi 

înţelegere cu noi, după cum vă pot promite că vom face tot ceea ce este necesar, inclusiv să 

mutăm Secţia Consulară de la Londra într-un sediu nou, astfel încât să răspundem cât mai 

repede şi operativ nevoilor românilor", a afirmat ambasadorul Dan Mihalache. 

 

 

 

Acesta a mulţumit Reprezentanţei Comisiei Europene în Marea Britanie atât pentru sprijinul 

acordat în cursul campanie de informare a cetăţenilor români cu privier la drepturile lor după 

Brexit, cât şi pentru prezentarea detaliată a procedurii de obţinere a noului tip de rezidenţă. 
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După prezentarea susţinută de reprezentantul Comisiei Europene, cetăţenii români prezenţi la 

Harrow şi cei care au urmărit sesiunea online au avut ocazia să obţină clarificări suplimentare 

în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook cu 

sprijinul asociaţiei My Romania Community. 

 

Prezentarea susţinută de reprezentantul Comisiei este disponibilă pe pagina de web 

Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Iralandei de Nord la: 

 

https://londra.mae.ro/sites/londra.mae.ro/files/prezentare_finala_seraphus_ro_21mar2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ACTIVITĂŢILE ASOCIATIEI DACIA- LUNA MARTIE 

 

1. 3 martie 2019 

Asociaţia Interculturală Româno-Elenă Dacia din Atena a organizat duminică, 03 martie 2019, 

o primă întâlnire  de lucru cu d-na Elly -Ana Moga, Ataşat pe probleme de muncă şi sociale al 

Ambasadei României la Atena. 

 

În cadrul acestei întâlniri, românii prezenţi  au purtat discuţii, au pus întrebări şi au expus 

problemele cu care se confruntă, pentru a se încerca rezolvarea acestora. S-a discutat despre 

legea  pensiilor, despre cum poate fi transferată pensia în România, despre procedurile de 

angajare legală a unui cetăţean român în Grecia, precum şi despre  drepturile care i se cuvin 

în cazul în care acesta nu este plătit sau concediat fără motiv. 

D-na Elly Moga, a preluat toate sesizările făcute , a notat problemele cu care românii se 

confruntă, urmând ca zilele următoare să se intervină, în funcţie de caz, transmiţându-le  

autorităţilor competente spre analiză şi soluţionare. 

Menţionăm că,  Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale este un expert al Ministerului Muncii 

şi Justiţiei Sociale (MMJS) trimis în misiune permanentă pe lângă misiunile diplomatice ale 

României în străinătate. Ca atare, acesta exercită în principal, conform legislaţiei române în 

vigoare (art. 12 al HG nr.12/2017, privind organizarea şi funcţionarea MMJS), următoarele 

atribuţii : 

 

a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; 

b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; 

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale; 

d) promovarea şi respectarea drepturilor lucrătorilor români aflaţi în 

străinătate, în conformitate cu legile şi normele internaţionale, cu valorile 

drepturilor omului, libertăţii şi democraţiei; 
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e) combaterea muncii ilegale a cetăţenilor români în străinătate; 

f) activarea pieţei forţei de muncă din ţara unde funcţionează către solicitanţi din România; 

g) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate şi instituţiile şi 

structurile Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din România . 

Vă informăm că aceasta  primă întâlnire a d-nei Elly Moga cu membrii Asociaţiei Dacia face 

parte dintr-o serie de întâlniri regulate care se vor organiza la sediul nostru trimestrial .  

Mulţumim Ambasadei României în Republica Elenă pentru colaborare şi sprijin! 

Mulţumim  d-nei Elly Moga, Ataşat pe probleme de muncă şi sociale al Ambasadei, pentru  

participarea la această întâlnire,  care s-a desfăşurat cu succes! 

Mulţumim tuturor celor prezenţi! 

 

 

 

2. Sâmbătă, 9 martie 2019   

În pauzele orelor de curs,  profesorii  alături de elevii prezenţi la cursurile Şcolii de Limba 

Română, Cultură şi Civilizaţie DACIA, care funcţionează cu sprijinul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni  în cadrul Asociaţiei Interculturale Româno-Elenă DACIA din Atena , 

au făcut o surpriză mămicilor, cu ocazia Zilei de 8 Martie.  

Elevii prezenţi la ore au recitat poezii sau au spus cuvinte de suflet, simţiri, au cântat melodii 

dedicate mamei, au dăruit flori, felicitări şi... INIMIOARE  DULCI! 



 

                   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 

Emoţii, zâmbete, lacrimi de bucurie, toate acestea adunate într-un singur cuvânt- MAMA! 

În cadrul evenimentelor derulate pe tot parcursul acestei zile, preşcolarii au primit  diplomele 

de merit şi medaliile obţinute  în  cadrul Concursului AMINTIRI DIN COPILĂRIE, organizat de 

către EDITURA COPILĂRIA, iar  elevii care au participat la Concursul şcolar naţional  de 

COMPETENŢĂ şI PERFORMANŢĂ ''COMPER '', organizat de către MINISTERUL 

EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE EDITURA PARALELA , au primit 

diplomele de la COMUNICARE ŞI MATEMATICĂ. 

Tot astăzi, participanţii la CONCURSUL DE ISTORIE organizat de către Şcoala de Limba 

Română DACIA, sub îndrumarea d-nei  profesor Ana-Maria Chiriac au fost premiaţi cu 

diplome, medalii şi cărţi ''LEGENDE ISTORICE '', de Dimitrie Bolintineanu. 

Mulţumim mult elevilor noştri, cadrelor didactice, voluntarilor implicaţi, precum şi mămicilor 

pentru prezenţă!  

Ne bucurăm nespus că am reuşit să vă facem să lăcrimaţi de fericire la cuvintele de dragoste 

spuse de elevii noştri. Nu putem spune decât că ne mândrim cu aşa copii, dar şi cu astfel de 

părinţi care  oferă românaşilor noştri  o educaţie aleasă, îi îndrumă  ca  departe de casă să 

iubească, să vorbească şi să simtă româneşte! 

Mulţumim mult d-nei EMMA STATHOPOULOU,  profesor de Artă şi Abilităţi Practice pentru 

decor şi pentru inimioarele dulci oferite mămicilor, d-nei ANA MARIA CHIRIAC pentru cărţile 

oferite elevilor,  d-nei TIMARIU MARIA  pentru dulciurile oferite, d-nei DUMA CRISTIANA 

pentru gustări,   profesorilor DANIELA POPESCU, CRISTINA PINTILIE, STELA  

PETROMIHELAKIS, d-nei RODICA HAPENCIUC pentru implicare, părinţilor voluntari, 

CLAUDIA GORJAN, ANA POP şi mulţi alţii, care au fost alături  şi sunt alături de noi! 

Mulţumim CARPATHIAN BAKERY pentru produsele de patiserie oferite! 
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3) 10 martie 2019 

Asociaţia Interculturală Dacia din Atena a oferit flori tuturor   femeilor care participă astăzi în 

excursia cu destinaţia “Carnavalul din Patra”. 

La mulţi ani, dragi femei!  

#ZiuaFemeii 

 

4) 10 martie 2019  

Am plecat spre Carnavalul din Patra. 

Excursie organizată de către Asociaţia Interculturală Dacia din Atena. Vizita si la Biserica Sf. 

Andrei.  

#PatraCarnaval #CelmaimarecarnavaldinGrecia 
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5) Duminică, 17 martie 2019 

Elevii Şcolii de Limba Română DACIA, care participă la cursurile de Istorie, au învăţat despre 

Statele Medievale Româneşti-Moldova. 

Aşa cum v-am obişnuit,  în fiecare duminică,  se desfăşoară şi  

Cursurile de dansuri populare româneşti.  

 

 

6) Felicităm elevii Şcolii de Limba Română Dacia din Atena, dar şi părinţii acestora, care au 

obţinut Premii Speciale la Concursul Naţional de Caligrafie, Ediţia a II-a, organizat de către 

Asociaţia Liber la Educaţie, Cultură şi Sport în colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, alături de Şcoala de Caligrafie Tallin, Estonia!  

Sincere felicitări,  

Bianca FLOREA; Teodora GORJAN; Georgiana DUMITRU; Ana Maria HOJBOTA; Maria 

Rozalia BOCA; Mihaela REGUS; Marina GALBINITA; Galina Romina Şoimu; Ana Maria 

CHIRIAC; Denis ALBU; Vasile CAUNI; Andrei DIMA,  

Profesori: Popescu Daniela Iuliana 

Chiriac Ana Maria 

“Şcoala DACIA, mai aproape de România!” 
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7) Duminică, 24 martie 2019 

În ajun de Buna Vestire,  elevii care participă la cursurile de Arte Vizuale şi Abilităţi Practice, 

coordonate de către d-na  Emma Stathopoulou,  şi-au antrenat imaginaţia  împodobind  

lumânări pentru Sfânta Înviere. Materialele  au fost oferite de către Şcoala DACIA, iar după 

activitate, fiecare elev şi-a luat acasă lumânarea decorată. 

Felicitări tuturor elevilor participanţi! Mulţumim d-nei Emma Stathopoulou pentru implicarea şi 

dăruirea pe care o oferă  la fiecare activitate! Mulţumim părinţilor  voluntari! 

Menţionăm că , în acest an şcolar,  în cadrul Şcolii de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie 

DACIA  se desfăşoară: 

-Cursuri  pentru preşcolari 

-Cursuri de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie 

-Cursuri de Limba Română ca limbă străină,  pentru copii şi adulţi 

- Istoria şi Geografia României 

-Artă şi Abilităţi Practice 

-Dansuri Populare Româneşti 

-Canto 

 

Sursă: Asociaţia Dacia 
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COMUNICAT - EVENIMENT LITERAR: ROMÂNIA ÎN ANII’50. MĂRTURII. PREZENTAREA 

VOLUMULUI BILINGV: “FRONTIERELE INIMII” (I CONFINI DEL CUORE) DE LILIAN V 

KERTAY. ED REDIVIVA MILANO 

 

Asociaţia Vatra Neamului, Institutul Economic-Cultural Italo Moldavo din Milano, Consilio 

Cittadini Migranti Milano, în colaborare cu editura Rediviva, având patronajul Consulatului 

General al Republicii Moldova la Milano, al Consulatului General al României la Milano, vă 

învită sâmbătă 13 aprilie 2019, ora 17 30 în sala Bibliotecii din cadrul Vilei Burba Rho – Milano 

la prezentarea volumului: “Frontierele inimii” de Lilian v Kertay (traducere în limba română 

Horia Puşcaşiu), colecţia Memoria, ed. Rediviva 2015. 

 

Vor interveni: Prof. Paolo GHEDA – Universitatea Vallè D’Aosta, Antonio BUOZZI, jurnalist; 

Cristina CHIRVASIE, regizor; Violeta POPESCU- Rediviva. Va fi prezentă împreună cu familia: 

Maria Vittoria Ionutas PUSCASIU, fiiica autoarei, împreună cu familia. 

 

După aproape treizeci de ani de la prima sa publicare în Italia în anul 1991, la editura Moderna 

din Bologna, editura Rediviva are onoarea să aducă din nou în faţa publicului cititor român şi 

italian, o carte aflată de la primele sale pagini, sub semnul emoţiei, suferinţei dar şi bucuriei: 

viaţa Lilianei Tarozzi 1918-2004, (pseudonim Lilian v Kertay), născută în Bologna, a cărei 

existenţă este marcată de o dublă captivitate: exilul trăit în România comunistă a deceniilor 

’40-’60 dar şi sentimentul unei profunde neîmpliniri personale. 

 

"O aventură personală, povestită cu o sinceritate dezarmantă. O lungă perioadă de viaţă, trăită 

pe propria piele, între frici, emoţii, dorinţa de a schimba, de a nu se supune unui regim 

nedrept, crud. Este reuşita dorinţei de a regăsi memoria neîntreruptă a unor fapte mari şi mici, 

foarte personale, prin care este posibil oricui să revadă momente de istorie europeană 

petrecută pe durata a cinzeci de ani în Italia şi România, mai ales în aceasta din urmă, ţară în 
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care eroinei noastre, originară din Bologna, i se întâmplă contrar voinţei ei să petreacă atâţia 

ani de viaţă grea, tulburată, marcată de trădare, de înşelaciune. Dar şi de afecţiune, prietenie 

şi solidaritate, născute din întâlniri întâmplătoare şi capabile de a se transforma în foarte scurt 

timp în prezenţe indispensabile şi sigure. […] Cartea dezvăluie încă de la primele sale pagini, 

unde autoarea povesteşte începutul relaţiei cu Eugen, soţul ei, un student român înscris în 

anul 1938 la Universitatea din Bologna: o iubire neîmplinită, o relaţie greşită pe care doar 

morala acelei vremi a putut-o constrânge să o ţină în picioare. O relaţie pe care autoarea o 

descrie sub toate aspectele ei. Dar suferinţa memoriei este necesară". 

 

«STAMPA SERA», 22 ianuarie 1992 

Şederea în România se încheie cu o tulburătoare reîntoarcere în Italia, în urma multor 

„peripeţii” şi întâlniri care au lăsat semne de neuitat. Despre toate, eroina vorbeşte „fără 

sentimentul ruşinii, cu demnitate, cu modestia şi mândria de a fi învins multele provorări pe 

care destinul i le-a lansat”. 

 

 „VOCE ISONTINA”, 1992 

E o carte surprinzătoare din multe puncte de vedere. Un roman-jurnal şi memorii-roman. Cinci 

decenii din viaţa unei femei obişnuite, obligate să treacă printr-o dictatură, să suporte o viaţă 

conjugală care n-a însemnat decât „minciuni, făţărnicie, vrajbă şi infidelităţi”. La sfârşit, „cortina 

cade peste jumătate de secol de viaţă”. 

 

Stelian TURLEA, în ZIARUL DE DUMINICĂ, 2015 

REDIVIVA, prima editură românească din Italia, a fost fondată în 2012 cadrul Centrului 

Cultural Italo Român, ca o iniţiativă culturală privată în direcţia promovării valorilor culturale 

româneşti, editând în jur de 60 de titluri, care cuprind traduceri în italiană din literatura română, 

volume de istorie, poezie, eseuri, volume bilingve ş.a. Editura participă la festivaluri şi târguri 

de carte din Italia: Salonul Internaţional de Carte de la Torino, Bookcity Milano, Festivalul de 
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literatură din Milano, alte evenimente de gen din Italia, fiind menţionată în cadrul multor 

evenimente de intercultură prin deschiderea pe care o are nu doar faţă de promovarea 

culturală românească cât şi pentru publicarea de autori străini din Italia (Franţa, Maroc, 

Brazilia, Africa). Toate apariţiile Rediviva – se înscriu în obiectivele acestui proiect de 

promovare culturală românească, prin programul de traduceri al unor volume de istorie, 

literatură, poezie, memorialistică, contribuind şi la intensificarea schimburilor culturale româno-

italiene şi a dialogului intercultural (proiectul este menţionat pe portalul Ministerului Instrucţiunii 

Publice din Italia la domeniul: intercultură). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italo-român din Milano 
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ÎNCHEIEREA VIZITEI SECRETARULUI DE STAT VICTOR ALEXEEV ÎN REPUBLICA 

KAZAHSTAN 

http://www.mprp.gov.ro/web/incheierea-vizitei-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-republica-kazahnstan/ 

 

În cadrul vizitei de lucru pe care secretarul de stat Victor Alexeev a efectuat-o în perioada 20-

24 martie 2019, în Republica Kazahstan, demnitarul a avut întrevederi cu reprezentanţi ai 

comunităţii româneşti din Regiunea Karaganda, precum şi cu reprezentanţi ai autorităţilor 

locale. La întrevederi au luat parte şi primarul regiunii Karaganda, Abakirov Nurlan, şi 

viceprimarul Irina Lyubarskaya, precum şi Ambasadorul României în Republica Kazahstan, 

Excelenţa Sa, Cezar Armeanu. 

 

Comunitatea românească din Kazahstan constituie o punte de legătură între România şi statul 

kazah, context în care intensificarea relaţiilor şi a comunicării cu etnicii români din teritoriu este 

un element important pe agenda MRP. 

 

 

 

Prin prisma promovării limbii, culturii şi valorilor româneşti, oraşul Karaganda se evidenţiază 

prin Lectoratul de Limba Română din cadrul Universităţii de Stat „E. A. Buketov”, proiect unic 

în Asia Centrală. La finalul vizitei oficiale, secretarul de stat a întâlnit o parte din studenţii care 

http://www.mprp.gov.ro/web/incheierea-vizitei-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-republica-kazahnstan/
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studiază limba română şi a depus flori la Monumentul Românilor, victime ale lagărelor 

staliniste (Monumentul de la Spassk). 

 

De asemenea, în ultima zi a vizitei, secretarul de stat a onorat invitaţia autorităţilor locale şi a 

participat la serbarea tradiţională kazahă, similară cu serbarea ”Mărţişorului Românesc”, prilej 

cu care a salutat comunitatea de români şi a transmis un mesaj motivant de menţinere a 

prieteniei dintre popoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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PARTICIPAREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO LA CONFERINŢA 

INTERNAŢIONALĂ LAUDE-REUT ÎN DIPLOMAŢIE ŞI AFACERI GLOBALE 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-conferinta-internationala-laude-reut-

in-diplomatie-si-afaceri-globale/ 

 

Oficiali guvernamentali, ambasadori, personalităţi ale mediului academic şi de afaceri şi peste 

250 de liceeni din România şi din străinătate au participat la deschiderea celei de-a opta ediţii 

a Conferinţei internaţionale Laude-Reut în Diplomaţie şi Afaceri Globale. 

 

La evenimentul derulat astăzi, 28 martie 2019, la Palatul Parlamentului, ministrul pentru 

Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, i-a felicitat pe organizatori – Complexul 

Educaţional “Laude-Reut” şi instituţiile partenere – pentru această iniţiativă devenită o tradiţie 

şi un reper în ceea ce înseamnă educaţie, diplomaţie, formare a valorilor. Ministrul şi-a 

exprimat speranţa că tinerii viitori diplomaţi care vor deveni vocea şi imaginea României vor 

reprezenta ţara cu demnitate, purtându-şi cu mândrie identitatea naţională şi fiind, în acelaşi 

timp, perfect adaptaţi lumii globalizate în care trăim. 

 

Promovarea educaţiei este una dintre priorităţile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, 

prin proiectele pe care le finanţează şi prin acţiunile proprii derulate. În acest sens, ministrul 

Natalia-Elena Intotero a  subliniat că educaţia este o carte de vizită a românilor de peste 

hotare şi s-a referit la demersurile pe care MRP, în colaborare cu MAE şi cu Academia 

Română, le-a făcut pentru recunoaşterea şi afirmarea valorilor româneşti de pretutindeni, 

concretizate prin Gala “100 pentru Centenar” derulată în 2018 în 10 state cu importante 

comunităţi româneşti, dar şi prin apariţia primului volum al Enciclopediei Românilor de 

Pretutindeni. 

 

Tot în contextul preocupării pentru diaspora, Natalia-Elena Intotero a subliniat că pe durata 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-conferinta-internationala-laude-reut-in-diplomatie-si-afaceri-globale/
http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-natalia-elena-intotero-la-conferinta-internationala-laude-reut-in-diplomatie-si-afaceri-globale/
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exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene au fost 

organizate, pentru prima dată, evenimente dedicate diasporei din statele membre. Iniţiativa s-a 

bucurat de aprecierea reprezentanţilor ţărilor participante, care au propus coordonarea la nivel 

european a politicilor privind diaspora. 

 

Ministrul i-a îndemnat pe liceeni să nu renunţe niciodată la visele lor, să nu uite că prin eforturi 

şi studiu pot face lucruri care să conteze, care să facă diferenţa, care să vină în sprijinul ţării 

noastre. De asemenea demnitarul şi-a exprimat convingerea că asistăm la remodelarea 

societăţii româneşti şi s-a arătat optimistă că că noile generaţii vor continua munca în vederea 

sprijnirii şi promovării valorilor României. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MELEŞCANU, INVITAT DE ONOARE 

https://www.timpromanesc.ro/melescanu-invitat-de-onoare/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, efectuează o vizită la New York, în perioada 

27 martie – 2 aprilie 2019, prilej cu care va participa la o serie de reuniuni, care se desfăşoară, 

în această perioadă, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, continuând astfel demersurile de 

promovare a candidaturii României pentru alegerea ca membru nepermanent al Consiliului de 

Securitate ONU în mandatul 2020 – 2021. 

 

În marja acestor evenimente, şeful diplomaţiei române a avut miercuri, 27 martie 2019, o 

întâlnire de lucru cu grupul statelor Comunităţii Caraibiene – CARICOM în cadrul căreia a 

prezentat priorităţile Preşedinţiei României a Consiliului UE. 

 

De asemenea, tot la 27 martie, ministrul a avut o întrevedere cu reprezentanţii la ONU ai 

statelor din grupul Asia-Pacific. În context, ministrul Teodor Meleşcanu a evocat relaţiile 

tradiţionale pe care România le are cu statele din regiune şi sprijinul pe care ţara noastră îl 

acordă consolidării relaţiilor acestora cu Uniunea Europeană. 

 

Şeful diplomaţiei române a fost invitat de onoare la recepţia organizată de Misiunea 

Permanentă a Republicii Mauritius la ONU, cu ocazia Zilei Naţionale, informează MAE. 

 

Ministrul Meleşcanu a participat joi, 28 martie 2019, la dezbaterea deschisă din Consiliul de 

Securitate al ONU pe tema prevenirii şi combaterii finanţării terorismului. 

 

În intervenţia sa, şefului diplomaţiei române a reiterat angajamentul constant al României 

pentru eforturile la nivel naţional, regional şi internaţional care vizează combaterea 

fenomenului terorist şi a menţionat că dimensiunea financiară reprezintă un pilon esenţial al 

https://www.timpromanesc.ro/melescanu-invitat-de-onoare/
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acestor eforturi. Cu acest prilej, a subliniat importanţa cooperării Uniunii Europene cu entităţile 

ONU competente în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului. 

 

Prezentând măsurile naţionale adoptate pentru combaterea finanţării terorismului, a accentuat 

componenta preventivă a strategiei României şi disponibilitatea de a lua parte la demersurile 

de extindere şi aprofundare a reţelei de instrumente bilaterale şi multilaterale pentru 

prevenirea şi combaterea acestei ameninţări. În acest context, ministrul Teodor Meleşcanu, a 

evidenţiat sprijinul politic acordat de România, prin co-sponsorizare, rezoluţiei privind 

prevenirea şi combaterea finanţării terorismului, adoptată de Consiliul de Securitate la 28 

martie 2019. 

 

Totodată, ministrul Afacerilor Externe a avut o întrevedere cu reprezentanţii permanenţi la 

ONU ai statelor din Grupul African. Şeful diplomaţiei române a evocat relaţiile bilaterale bune 

pe care România le are cu statele africane şi sprijinul acordat de ţara noastră acestor ţări, în 

special în ceea ce priveşte educaţia şi dezvoltarea. Ministrul afacerilor externe a subliniat 

importanţa acţiunii României în ceea ce priveşte susţinerea continentului african, precum şi 

priorităţile în contextul candidaturii României pentru un mandat de membru nepermanent al 

Consiliului de Securitate al ONU (2020 – 2021). 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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2021 POATE FI ULTIMUL AN CU O SCHIMBARE SEZONIERĂ A OREI ÎN UE 

https://www.timpromanesc.ro/2021-poate-fi-ultimul-an-cu-o-schimbare-sezoniera-a-orei-in-ue/ 

 

Statele membre îşi păstrează dreptul de a decide asupra fusului orar propriu. 

 

Eurodeputaţii au votat în favoarea renunţării la practica de ajustare a ceasurilor cu o oră în 

primăvară şi toamnă începând cu 2021. 

 

Ţările europene care decid să menţină permanent ora de vară vor efectua ultima schimbare în 

acest sens în ultima duminică din martie a anului 2021. Cele care preferă să rămână la ora 

standard (ora de iarnă) îşi vor putea schimba ora pentru ultima dată în ultima duminică din 

octombrie 2021. Acestea sunt principalele prevederi ale proiectului de lege adoptat de 

eurodeputaţi cu 410 voturi pentru, 192 împotrivă şi 51 de abţineri. 

 

Parlamentul European susţine astfel propunerea Comisiei de renunţare la schimbarea 

sezonieră a orei, însă au votat pentru amânarea intrării în vigoare pentru 2021 în loc de 2019. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/2021-poate-fi-ultimul-an-cu-o-schimbare-sezoniera-a-orei-in-ue/
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Eurodeputaţii doresc de asemenea ca statele membre să se coordoneze în aşa fel încât să nu 

existe impact negativ asupra pieţei unice ca urmare a deciziilor de aplicare a orei de vară sau 

de iarnă pe teritoriul UE. 

 

Dacă va observa că deciziile privind ora pot afecta în mod semnificativ sau permanent 

funcţionarea în bune condiţii a pieţei unice, Comisia va putea introduce o propunere de 

amânare a intrării in vigoare a directivei cu maxim 12 luni. 

 

Textul adoptat reprezintă poziţia Parlamentului pentru negocierile cu miniştrii UE în vederea 

adoptării formei finale a normelor propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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RESCEU: MECANISMUL CONSOLIDAT DE PROTECŢIE CIVILĂ UE INTRĂ ÎN VIGOARE 

https://www.timpromanesc.ro/resceu-mecanismul-consolidat-de-protectie-civila-ue-intra-in-vigoare/ 

 

Propunerea Comisiei Europene de a consolida răspunsul colectiv al UE împotriva dezastrelor 

naturale, cunoscută drept rescEU a intrat în vigoare. Numeroase dezastre au afectat toate 

regiunile Europei în ultimii ani, provocând sute de victime şi daune de miliarde în ceea ce 

priveşte infrastructura. Pentru a asigura o mai bună protecţie a cetăţenilor, Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia au ajuns la un acord în luna decembrie a 

anului trecut pentru a consolida actualul mecanism de protecţie civilă a UE. 

 

În mod concret, mecanismul îmbunătăţit instituie o nouă rezervă europeană de capacităţi (aşa-

numita rezervă rescEU), inclusiv avioane destinate stingerii incendiilor şi elicoptere, 

îmbunătăţind prevenirea dezastrelor şi a pregătirii pentru intervenţie în caz de dezastre. 

RescEU poate fi activat în viitor pentru a răspunde la situaţii cum ar fi urgenţele medicale sau 

incidentele chimice, biologice, radiologice şi nucleare. Pentru a ne asigura că Europa este 

pregătită pentru perioada incendiilor forestiere din acest an, noul cadru legislativ va include o 

perioadă de tranziţie în care statele participante pot beneficia de finanţare în schimbul punerii 

mijloacelor de combatere a incendiilor la dispoziţia UE. 

 

Cu această ocazie, comisarul pentru Ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos 

Stylianides, a declarat: ”Cu rescEU am transformat vorbele în fapte. Am creat un mecanism 

practic pentru cetăţeni care poate salva mii de vieţi în viitor. rescEU reprezintă un mecanism 

pan-european de protecţie civilă, mult mai puternic. Transmit mulţumiri atât statelor noastre 

membre din Consiliul Uniunii cât şi Parlamentului European pentru susţinerea covârşitoare în 

aceste luni. Cu următoarea perioadă de incendii forestiere doar la câteva luni distanţă, Centrul 

european de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă lucrează neîncetat împreună cu 

statele membre pentru a operaţionaliza rescEU”. 

https://www.timpromanesc.ro/resceu-mecanismul-consolidat-de-protectie-civila-ue-intra-in-vigoare/
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De ce este necesar rescEU? 

 

În ultimii ani, condiţiile meteorologice extreme şi alte fenomene au solicitat la maximum 

capacitatea statelor membre de a se ajuta reciproc, mai ales în situaţiile în care mai multe 

state membre se confruntă simultan cu acelaşi tip de dezastru. În cazurile în care nu sunt 

disponibile resurse sau resursele care pot fi mobilizate sunt limitate, UE nu a dispus de o 

capacitate de rezervă pentru a acorda asistenţă statelor membre care nu mai pot face faţă. În 

plus, peisajul emergent al riscurilor creează necesitatea de a reflecta în mod colectiv cu privire 

la capacităţile necesare pentru a face faţă riscurilor cu probabilitate scăzută, dar cu un impact 

mare, de care statele membre nu dispun în prezent. 

 

 

Brussels - May 19th, 2010 Visit by Kristalina Georgieva, Member of the EC in charge of International Cooperation, 

Humanitarian Aid and Crisis Response to the Monitoring Information Centre (MIC). The Monitoring and Information Centre 

(MIC), operated by the European Commission in Brussels, is the operational heart of the Community Mechanism for Civil 

Protection. It is available on a 24/7 basis and is staffed by duty officers working on a shift basis. It gives countries access to 

the community civil protection platform. Any country affected by a major disaster - inside or outside the EU - can launch a 

request for assistance through the MIC. Crédit E.U. / Benoît Bourgeois 

Uniunea Europeană s-a confruntat cu numeroase dezastre care s-au soldat cu pierderi de vieţi 
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omeneşti, precum şi cu alte consecinţe devastatoare pentru cetăţeni, comunităţi, întreprinderi 

şi mediu. 

 

Numai în 2017, 200 de persoane şi-au pierdut viaţa în dezastre naturale în Europa. Costurile 

economice sunt, la rândul lor, uriaşe: în 2016, pe continentul european s-au înregistrat pagube 

de aproape 10 miliarde de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VIOARA BARA LA ICR BUDAPESTA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30064-vioara-bara-la-icr-budapesta.html 

 

Institutul Cultural Român la Budapesta organizează vineri, 29 martie 2019, ora 18:00, la sediul 

său din strada Izsó nr. 5, 1146, Budapesta, evenimentul „Artist talk: Vioara Bara", ocazionat de 

finisajul expoziţiei de artă „Manifest – Politica" din Budapesta, transmite Romanian Global 

News. 

 

În cadrul expoziţiei de la Galeria Széphárom - Str. Szép nr. 1/b, 1053 Budapesta -, 31 de artişti 

plastici din Oradea au expus lucrări de pictură, grafică, sculptură, instalaţie şi video, selectate 

de curatorul Vioara Bara, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Oradea. Expoziţia, 

completată cu lucrări expuse în sălile de expoziţie ale ICR Budapesta, este deschisă în 

perioada 28 februarie - 30 martie 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30064-vioara-bara-la-icr-budapesta.html
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„ZIUA CULTURII ROMÂNE” LA UNIVERSITATEA ANKARA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30047-2019-03-26-08-33-01.html 

 

La 22 martie 2019, sub egida Preşedinţiei Rotative a României a Consiliului Uniunii Europene, 

Ambasada României în Republica Turcia a organizat „Ziua Culturii Române" la Universitatea 

Ankara. Evenimentul a cuprins o serie de activităţi culturale pe parcursul unei zile cu scopul de 

a promova valorile şi tradiţiile româneşti. Activităţile desfăşurat enau prezentat confluenţele 

culturale româno-turce în literatura şi limba română, dar şi în cutumele populare întâlnite în 

viaţa cotidiană, se arată într-un comunicat de presă remis la redacţie, preluat de Romanian 

Global News. 

 

În deschiderea evenimentului, rectorul Universităţii Ankara, Prof. Univ. Dr. Erkan Ibiş, a 

decernat ambasadorului României în Republica Turcia, Gabriel Şopandă, o distincţie de merit 

pentru a marca prietenia şi excelenta colaborare dintre Universitatea Ankara şi Ambasada 

României în Republica Turcia. 

 

Au fost organizate: 

 

•o conferinţă a ambasadorului României în Republica Turcia, Gabriel Şopandă, în care au fost 

prezentate priorităţile Preşedinţiei Rotative a României a Consiliului Uniunii Europene; 

 

•o expoziţie a 40 de copii ale unor manuscrise/documente istorice importante din istoria 

relaţiilor diplomatice româno-turce; 

 

•un atelier de pictură în cadrul căruia artistul de origine română, Steluţa Yildiz Ibram, a făcut o 

demonstraţie a tehnicii româneşti de pictură pe ouă, prezentând, totodată, tradiţiile ocazionate 

de Sărbătoarea Pascală în România; 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/30047-2019-03-26-08-33-01.html
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•un atelier de literatură, limbă, cultură şi civilizaţie românească, cu participarea cadrelor 

didactice universitare Prof. Univ. Dr. Marina Cap-Bun şi Conf. Univ. Dr. Veronica Nedelcu din 

cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi a unui grup de studenţi turci. Au fost recitate 

fragmente din poezii româneşti renumite, sub coordonarea lectorului de limba română Alina 

Iftime; 

 

•proiecţia filmului românesc „Sunt o babă comunistă", în regia lui Stere Gulea. 

 

La eveniment au participat aproximativ 300 de persoane, membri ai Senatului Universităţii 

Ankara, cadre didactice universitare, studenţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în 

capitala Turciei, ai societăţii civile şi mass-media, precum şi ai comunităţii de români din zona 

metropolitană Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DEPLASAREA DOMNULUI SENATOR RADU MIHAIL, PREŞEDINTELE COMISIEI ÎN 

REGATUL BELGIEI ŞI REGATUL SPANIEI 

 

Domnul senator Radu Mihail, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării, a efectuat în perioada 21-24 martie 2019 o vizită de lucru în Regatul Belgiei la Bruxelles 

şi în Regatul Spaniei la Madrid şi Barcelona.  

 

Cu această ocazie, domnul senator a avut o întrevedere cu doamna Ecaterina Maria 

Constantinescu, ministru-consilier, şef al Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României 

din Regatul Belgiei. Printre subiectele discutate în cadrul acestei întâlniri s-a numărat 

procedura de votare în străinătate şi secţiile de votare pentru alegerile europarlamentare din 

26 mai 2019. 

 

De asemenea, în cadrul acestei deplasări, domnul senator a avut câteva întâlniri şi cu 

comunităţile de români din Bruxelles, Madrid şi Barcelona. 

 

   


