
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

25-29 
septembrie 

2017 
COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

1 

CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Poziţia MAE referitoare la promulgarea Legii Educaţiei în Ucraina 

2. Specialişti din domeniul istoriei şi al culturii din România, Republica Moldova şi din diaspora 

românească, reuniţi la Chişinău 

3. La Biharkeresztes (Ungaria) a fost sărbătorită ”Ziua Culturală Românească” 

4. Zilele limbii / dialectului istro-român în Croaţia 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. Salonul anual al artiştilor români din Marea Britanie 

6. Cursuri de limba română la ICR Istanbul 

7. România va participa la Târgul de carte de la Göteborg - 2017 

8. 665 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

9. EUNIC Spania organizează la Madrid a doua ediţie a Săptămânii limbilor europene 

 

III. ACTUALITATE 

10. Discuţii la Atena pentru deschiderea unui nou lectorat de limba română la Universitatea 

Kapodistria 

11. Programul de selectare a specialiştilor români din străinatate. Calendarul procesului de 

selecţie va fi publicat până la sfârşitul lunii 

12. Secţia Consulară a Ambasadei României în Belgia se mută într-un sediu nou 

13. ANAF acordă asistenţă fiscală online pentru românii din străinătate 

14. Viorel Badea: “Este nevoie de o prezenţă mai activă în comunităţile istorice” 

15. Ministrul român al Educaţiei merge la Kiev, pentru discuţii privind noua Lege a 

învăţământului 

16. Andreea Păstîrnac: Pregătim un act normativ prin care să acordăm un pachet educaţional 

elevilor români din Ucraina 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
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POZIŢIA MAE REFERITOARE LA PROMULGAREA LEGII EDUCAŢIEI ÎN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/pozitia-mae-referitoare-la-promulgarea-legii-educatiei-in-ucraina 

 

Ministerul Afacerilor Externe regretă că, în pofida tuturor demersurilor autorităţilor române pe 

lângă partea ucraineană, care au semnalat că Legea educaţiei în forma actuală diminuează 

semnificativ drepturile persoanelor aparţinând minorităţii româneşti, preşedintele Ucrainei a 

promulgat, la 25 septembrie, actul normativ, se arată într-un comunicat de presă.În context, 

MAE reaminteşte angajamentul Ucrainei, transmis constant părţii române în cadrul tuturor 

contactelor oficiale, de respectare a normelor şi standardelor internaţionale relevante în 

domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de 

asigurare a faptului că nivelul şi calitatea învăţământului în limba română nu vor fi afectate de 

noile norme. 

 

MAE va continua demersurile, inclusiv pe lângă organizaţiile internaţionale cu atribuţii în 

domeniu (Secretariatul General al Consiliului Europei, Înaltul Comisar al OSCE pentru 

Minorităţi Naţionale şi Comisia de la Veneţia), pentru a semnala impactul negativ al acestor 

modificări legislative în domeniul educaţiei din Ucraina. 

 

Totodată, MAE solicită ferm autorităţilor ucrainene să adopte toate măsurile necesare pentru a 

asigura dreptul persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române de a învăţa în limba lor 

maternă. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/pozitia-mae-referitoare-la-promulgarea-legii-educatiei-in-ucraina
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SPECIALIŞTI DIN DOMENIUL ISTORIEI ŞI AL CULTURII DIN ROMÂNIA, REPUBLICA 

MOLDOVA ŞI DIN DIASPORA ROMÂNEASCĂ, REUNIŢI LA CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/specialisti-din-domeniul-istoriei-si-al-culturii-din-romania-republica-moldova-si-din-

diaspora-romaneasca-reuniti-la-chisinau 

 

În perioada 28-30 septembrie 2017, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, împreună cu 

Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, alături de Universitatea de Stat din Moldova – 

Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Relaţii 

Internaţionale şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea din Padova – Departamentul de Studii 

Lingvistice şi Literare, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Chişinău – Oradea şi 

Centrul de Studii Transilvănene organizează  Conferinţa Internaţională „Latinitate, Romanitate 

şi Românitate”.Evenimentul îşi propune crearea unui cadru de discuţii între specialiştii din 

domeniului istoriei şi al culturii din România, Republica Moldova şi din diaspora românească, 

pentru a evidenţia moştenirea istorică a spaţiului românesc în contextul general european. 

La conferinţă vor participa specialişti şi personalităţi de marcă din România, Republica 

Moldova, şi din diaspora românească, dar şi studenţi de la universităţi de profil din Republica 

Moldova. Conferinţa va fi structurată pe mai multe paliere în cadrul cărora vor fi abordate mai 

multe tematici referitoare la identitatea românească şi coordonatele formării acesteia. 

Comunicările participanţilor vor fi completate de abordări integrate şi studii de caz. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/specialisti-din-domeniul-istoriei-si-al-culturii-din-romania-republica-moldova-si-din-diaspora-romaneasca-reuniti-la-chisinau
http://www.timpromanesc.ro/specialisti-din-domeniul-istoriei-si-al-culturii-din-romania-republica-moldova-si-din-diaspora-romaneasca-reuniti-la-chisinau
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LA BIHARKERESZTES (UNGARIA) A FOST SĂRBĂTORITĂ ”ZIUA CULTURALĂ 

ROMÂNEASCĂ” 

http://www.timpromanesc.ro/la-biharkeresztes-ungaria-a-fost-sarbatorita-ziua-culturala-romaneasca 

 

În data de 24 septembrie 2017, consulul general al României la Gyula, Florin Vasiloni, a 

participat la ”Ziua Culturală Românească” din localitatea Biharkeresztes, jud. Hajdu-Bihar. În 

această localitate, situată în apropierea frontierei  ungaro-române, trăiesc membri ai comuntăţii 

istorice româneşti din Ungaria, dar şi mulţi cetăţeni români care au cumpărat  proprietăţi în 

ultimii ani.Manifestarea a cuprins ateliere de creaţie populară, o expoziţie de produse 

tradiţionale cu vânzare, dar şi programe folclorice, oferite de către elevii şcolii din localitate. În 

faţa publicului au evoluat Ansamblul Folcloric ”Valea Mureşului” din Săvârşin şi Ansamblul 

”Doina Bihorului”, coordonat de Gheorghe Gros. Acest ansamblu reuneşte tineri din localităţi 

unde trăiesc membri ai comunităţii istorice româneşti, în special din jud. Hajdu-Bihar, se arată 

într-un comunicat de presă. 

 

La manifestare au  participat sute de persoane, dar şi reprezentanţi ai primăriei şi 

autoguvernării locale din Biharkeresztes, reprezentanţi ai Autoguvernării pe Ţară a Românilor 

din Ungaria (AŢRU),  ai Autoguvernării Româneşti din jud. Hajdu-Bihar, dar şi ai altor asociaţii 

româneşti din zonă. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/la-biharkeresztes-ungaria-a-fost-sarbatorita-ziua-culturala-romaneasca
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ZILELE LIMBII / DIALECTULUI ISTRO-ROMÂN ÎN CROAŢIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/25895-2017-09-28-08-14-15.html 

 

Sâmbătă, 30 septembrie şi duminică, 1 octombie 2017 vor avea loc în Istria, Croaţia o suită de 

manifestări legate de sărbătorirea Zilelor limbii / dialectului istro-român. Sărbătoare ajunsă deja 

la cea de-a noua ediţie, este organizată ca parte a proiectului de "Conservare a limbii istro-

române - vlaşchi şi jeianchi" (Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika), transmite Bogdan Banu 

pentru Romanian Global News. 

 

Prima zi a evenimentul va fi marcată în satul Jeiăn şi se va axa pe dialectul vorbit în nordul 

peninsulei. Programului evenimentului va include, începând cu ora 17:00, vizionarea unui scurt 

documentar - Anostru svirac Rado (Jucătorului nostru Rado), documentar care va fi prezentat 

de Robert Doričić de la Asociaţia "Žejane". Protagonistul filmului este Cvetko Rado Doričić, 

câştigătorul din acest an al Premiului pentru realizarea pe viaţă oferit de către municipalitatea 

Matulji. Tot ca parte a programului, va avea loc şi vernisajul expoziţiei Cu irima în Jeiăn (Cu 

inima in Jeiăn) care va marca în acelaşi timp cea de-a 25-a aniversare a artistei Mirjana 

Šestan. 

 

Duminică, 1 octombrie 2017, începând cu ora 18:00, Zilele limbii istro-române vor fi sărbătorile 

la Suşnieviţa, în apropierea primăriei / consiliului local. Organizatorii evenimentului de aici sunt 

Asociaţia "Spod Učka" şi Asociaţia "Tragovi". Programul din Suşnieviţa va cuprinde vizionarea 

filmului A ucis curentul electric vrăjitoarele? (Je letrika ubila štrige?) realizat în cadrul 

proiectului "Istria (ne)ascunsă," care urmăreşte să unească arta cinematografică şi tradiţia 

orală a regiunii. Filmul documentar spune poveştea creaturilor "fantastice" din Istria, vrăjitoare, 

strigoi, vampiri, pădurile, şerpi, vârcolaci, etc, poveşti narate în toate limbile şi dialectele 

vorbite în Istria, inclusiv în istro-română, evidenţind în acest mod bogatul patrimoniu cultural al 

zonei, varietate şi frumuseţea peisajelor. Documentarul pune şi un accent special pe zonele şi 

frumuseţile nedescoperite ale Istriei. Documentarul realizat în anul 2016 de către Asociaţia 

"Spod Učke" îl are ca producător pe Viviana Brkarić, regizor Cristian Criss Kolacio, scenarişti 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/25895-2017-09-28-08-14-15.html
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Viviana Brkarić şi Cristian Criss Kolacio, naratori Mladen Blažević şi Paolo Zgrablić, pe o 

muzică de Noel Šuran şi în rolul principal pe Refik Fiko Saliji. 

 

Sărbătoare Zilele limbii istro-române din 2017 este finanţată în parte din fondurile Ministerului 

Culturii din Republica Croaţia, şi de administaţiile judeţelor Primorsko-Goranska şi Istria 

precum şi de municipalităţile Matulji şi Cârşan (Kršan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SALONUL ANUAL AL ARTIŞTILOR ROMÂNI DIN MAREA BRITANIE 

http://icr.ro/pagini/salonul-anual-al-artistilor-romani-din-marea-britanie 

 

Joi, 28 septembrie 2017, se deschide, în Galeria „Brâncuşi” a Institutului Cultural Român din 

Londra, ,,Salonul anual al artiştilor români din Marea Britanie” (The Annual Salon of the UK-

based Romanian Artists) – o platformă de promovare a creativităţii româneşti din spaţiul 

britanic. După ediţiile anilor precedenţi, aflate sub semnul diversităţii formelor de exprimare 

artistică a diferitelor generaţii de artişti plastici români (2015) şi al împlinirii a 400 de ani de la 

moartea lui William Shakespeare (2016), expoziţia din acest an reuneşte, într-o componenţă 

exclusiv feminină, lucrări de pictură semnate de Alexandra Larion, Călina Lefter, Doina Moss şi 

Adeline Timiş, însoţite de o selecţie de sculpturi realizate de Ana Maria Morar. 

 

„Salonul anual al artiştilor români din Marea Britanie”, aflat la cea de-a treia ediţie, va rămâne 

deschis în 1 Belgrave Square până la data de 20 octombrie 2017. 

 

Alexandra Larion a studiat artele plastice la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

(studii de licenţă) şi la Academia de Arte Frumoase din Cracovia (studii de masterat). În 

prezent, colaborează cu galeria de artă contemporană IAGA din Cluj-Napoca. Artista a 

participat la numeroase expoziţii internaţionale printre care “Just Beneath the Skin: 

Investigations and Revelations” (2016, Polonia), “Identities” (2016, Bucureşti), Parallax Art Fair 

(Londra, 2017). Din anul 2017, artista studiază grafica la Universitatea Westminster din 

Londra. Mai multe despre Alexandra Larion la: https://alexandralarion.wordpress.com/ 

 

Călina Lefter s-a născut în Republica Moldova, iar în 2002 a absolvit Universitatea de Artă 

„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Imediat după absolvire devine membru al Uniunii Artiştilor 

Plastici din România. În 2008 se stabileşte la Milano şi îşi expune lucrările în diverse galerii din 

Italia. Printre cele mai importante expoziţii la care participă se numără cele de la târgurile 

internaţionale Expo Milano (2015), Affordable Art Fair (2013) şi After East (2010). În prezent, 

artista locuieşte la Londra unde pregăteşte următoarea sa expoziţie pentru Parallax Art Fair. 

http://icr.ro/pagini/salonul-anual-al-artistilor-romani-din-marea-britanie
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Mai multe despre Călina Lefter la: https://www.calinalefter.com/ 

 

Ana Maria Morar a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din 

cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Comunicare şi Relaţii 

Publice. A studiat sculptura cu Leonid Lerman la Art Students League din New York şi este 

candidată a programului masteral de sculptură al NYSS (The New York Studio School of 

Drawing, Painting and Sculpture), cu o bursă Jane Chace Carroll. În 2015, Ana Maria Morar a 

fost beneficiara unei burse Marion R. Netter şi, de atunci, lucrările ei au fost premiate anual la 

Galeria Phyllis Harriman Mason din New York. Mai multe despre Ana Maria Morar la: 

https://anamariamorar.com/ 

 

Doina Moss este absolventă a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din 

Bucureşti, precum şi a Architectural Association şi a Sotheby’s Institute of Art din Londra. În 

1987 se stabileşte în Marea Britanie şi, după finalizarea studiilor, devine membră a RIBA 

(Royal Institute of British Architects) şi a RSA (Royal Society of Arts). Debutul artistic al Doinei 

Moss a avut loc în cadrul expoziţiei Salon Des Refuses 2017, deschisă la Royal Academy of 

Arts. Artista a participat la o serie de expoziţii de grup, îmbinând cele două pasiuni ale sale - 

arhitectura şi artele vizuale. Mai multe despre Doina Moss la: 

https://doinamoss.exposure.co/art-gallery 

 

Adeline Timiş a studiat grafica tradiţională la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 

unde s-a specializat în tehnici de gravură şi desen. Din septembrie 2013, artista s-a mutat în 

Luton, Marea Britanie, devenind studentă la Universitatea din Bedfordshire. Printre realizările 

Adelinei Timiş pot fi menţionate participările în cadrul expoziţiei internaţionale de pictură 

impresionistă de pe Valea Vaserului (România, 2013), expoziţia de grup de la Universitatea 

din Bedfordshire (Marea Britanie, 2015) şi Yellow Dots (Marea Britanie, 2016). Mai multe 

despre Adeline Timiş la: http://www.adelinetimis.com/ 
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Pentru mai multe detalii despre expoziţie şi despre celelalte proiecte ale ICR Londra, urmăriţi-

ne pe www.icr-london.co.uk şi https://www.facebook.com/ICRLondon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA ICR ISTANBUL 

http://icr.ro/pagini/cursuri-de-limba-romana-la-icr-istanbul 

 

Din 25 septembrie şi până pe 8 decembrie, la Institutul Cultural „Dimitrie Cantemir” de la 

Istanbul se vor desfăşura cursuri de limba română, cultură şi civilizaţie românească, semestrul 

al II-lea, structurate pe 5 niveluri (A1, A2, B1, B2, C1). 

 

Fiecare nivel este împărţit în module: A1 (1 modul - A1), A2 (2 module – A2.1 şi A2.2), B1 (4 

module – B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 module – B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 module – 

C1.1, C1.2, C1.3, C1.4) 

 

Un modul durează 10 săptămâni totalizând un număr de 40 ore de curs. 

La finalizarea unui modul/ nivel se va susţine un examen în urma căruia se acordă un certificat 

de atestare a cunoştinţelor de limbă română. 

Cursurile standard pentru adulţi au loc de două ori pe săptămână. 

Cursurile pentru copii sunt gratuite, se organizează la sfârşit de săptămână, respectiv 

sâmbăta, şi durează 4 ore. 

 

Materialele didactice constau în: suportul de curs realizat de Ana Borca de la ICR Bucureşti, 

manualul Danielei Kohn, publicat de Polirom, PULS, Manual de limba română pentru străini; 

Manualul de limba română ca limbă străină (RLS) de Elena Platon, Ioana Sonea şi Dina Vîlcu, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă şi alte materiale propuse de profesori şi agreate de ICR Istanbul. 

 

Este unul dintre cele mai importante proiecte ale institutului şi contribuie, în egală măsură, atât 

la strategia ICR de a promova cultura şi civilizaţia românească prin intermediul cunoaşterii 

limbii române, dar şi de a păstra identitatea naţională în rândul populaţiei de origine română. 

Cursurile de limba română stimulează, în acelaşi timp, şi interesul faţă de aprofundarea limbii 

în rândul membrilor familiilor mixte, printre membrii comunităţii turco-tătare proveniţi din 

România şi a comunităţii de insulari emigraţi din Ada Kaleh în anii 1970. 

http://icr.ro/pagini/cursuri-de-limba-romana-la-icr-istanbul


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

 

În primul semestru, încheiat anul acesta în luna mai, s-a înregistrat cel mai mare număr de 

persoane înscrise la cursuri din anul 2012 până în prezent – în jur de 80 de persoane. Cererea 

mare pentru frecventarea cursurilor, majoritatea celor înscrişi venind la sediul institutului din 

Istanbul şi din alte localităţi din Turcia (Ankara, Izmir, Izmit, Kirklareli, Sivas), s-au organizat 

cursuri de limbă română pentru adulţi şi în zilele de sâmbătă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ROMÂNIA VA PARTICIPA LA TÂRGUL DE CARTE DE LA GÖTEBORG - 2017 

http://icr.ro/pagini/romania-va-participa-la-targul-de-carte-de-la-goteborg-2017 

 

România este reprezentată la Târgul de carte de la Göteborg Bokmässan 2017, desfăşurat în 

perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, cu un stand şi un program de evenimente 

organizate de Institutul Cultural Român prin ICR Stockholm şi Centrul Naţional al Cărţii. Invitaţii 

din acest an sunt scriitorii Cristina Andone, Gabriella Eftimie, Cecilia Hansson, Felicia 

Mărgineanu, Radu Vancu, jurnaliştii suedezi Daniel Sjölin, Zandra Thuvesson, editoarea Arina 

Stoenescu şi profesorul de limbi romanice Ingmar Söhrman. 

 

Ediţia din acest an are ca temă principală educaţia şi formarea constantă, iar ca temă 

adiacentă libertatea de expresie în contextul politic şi social al lumii actuale. Institutul Cultural 

Român organizează opt seminarii, în cadrul programului oficial al târgului, la standul EUNIC şi 

este partener la organizarea unor discuţii pe alte scene din cadrul târgului. Scriitorii invitaţi vor 

participa la lecturi în cadrul scenei dedicate poeziei. 

 

Literatura română este reprezentată şi la standul EUNIC Stockholm, reţeaua institutelor 

culturale active în Suedia, care se numeşte Café Europa. Aici se vor reuni în dialog scriitori din 

numeroase ţări europene. La organizarea standului, ICR Stockholm a colaborat cu Ambasada 

Austriei, Ambasada Elveţiei, Ambasada Olandei, Ambasada Spaniei, Ambasada Estoniei, 

Centrul Ceh, Goethe-Institut, Institutul Camões, Institutul Cervantes, Institutul Francez, 

Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez, Institutul Suedez, Institutul Ucrainian şi Asociaţia 

Judisk Kultur din Suedia. 

 

În cadrul târgului de carte se va decerna Premiul Marin Sorescu pentru anul 2017, premiu 

acordat anual de ICR Stockholm unui scriitor suedez a cărui operă desfiinţează graniţele şi 

facilitează dialogul internaţional. Numele câştigătorului va fi făcut public în cadrul ceremoniei 

de joi, 28 septembrie, de pe scena Bibliotek&berättarscenen. 

 

http://icr.ro/pagini/romania-va-participa-la-targul-de-carte-de-la-goteborg-2017
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Institutul Cultural Român de la Stockholm organizează în continuare, în capitala Suediei, un 

program având-o ca invitată pe scriitoarea Cristina Andone, autoarea colecţiei de cărţi 

muzicale ilustrate pentru copii Poveşti din Padurea Muzicală. Pe 3 octombrie, ICR Stockholm 

va găzdui lansarea bilingvă în română şi suedeză a celui mai recent volum din colecţia ei, 

urmată de o dezbatere între scriitoarea din România, Camilla Lundberg - jurnalist şi critic 

muzical şi Arina Stoenescu - grafician şi editor. Tema dialogului va fi despre posibilităţile pe 

care muzica şi ilustraţia le oferă educării cognitive şi afective a copiilor. 

 

Cristina Andone este scriitoare, activistă pentru educaţie şi trainer de creativitate, autoare a 

colecţiei de cărţi muzicale ilustrate pentru copii Poveşti din Pădurea Muzicală. 

 

Gabriella Eftimie, poetă şi traducătoare română, este stabilită în Suedia. Autoare a volumului 

Nordul e o stare de spirit, pentru care a primit premiul Tânărul Poet al anului 2014 la Gala 

Tinerilor Scriitori din România, este şi traducător din limbile engleză, germană şi suedeză. 

Printre autorii pe care i-a tradus se numără Charles Bukowski, Aris Fioretos, Günter Grass, 

Saša Stanisic şi Juli Zeh. 

 

Cecilia Hansson este poetă, scriitoare şi traducătoare suedeză.A debutat în 2002 cu volumul 

de poezii Revbensdagar, morgnar. A lucrat ca jurnalist la Societatea Suedeză de 

Radiodifuziune şi a colaborat la diferite ziare ca jurnalist cultural. A participat la atelierul de 

traduceri organizat anual de ICR Stockholm, precum şi la alte programe ale institutului. 

 

Camilla Lundberg este critic de muzică, jurnalistă la cotidianele suedeze Expressen şi Dagens 

Nyheter şi directoare muzicală la Televiziunea Suedeză. 

 

Felicia Mărgineanu este scriitoare, fotograf şi fondatoare a OhSnap! - o organizaţie pentru 

femei care folosesc aparatul de fotografiat în scopul generării unui impact în societate. 

Autoarea suedeză de origine română foloseşte mediile sociale ca mijloc de dezvoltare a 

democraţiei participative. A fost premiată de ONU ca „Defender of Human Rights“.A vorbit în 
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Parlamentul Suedez şi a participat la dezbateri în Parlamentul European. 

 

Daniel Sjölin este autor, critic literar, jurnalist, redactor şi prezentator de televiziune şi emisiuni 

de radio din Suedia, doctor în ştiinţe umaniste la Universitatea din Göteborg. 

 

Arina Stoenescueste artist, ilustrator, designer de grafică, cadru didactic şi doctorand la 

Universitatea Södertörn, editor şi traducător din limbile română şi suedeză. Este stabilită în 

Suedia şi a colaborat cu ICR Stockholm cu diverse ocazii. 

 

Ingmar Söhrmaneste lingvist, profesor titular de limbi romanice la Universitatea din Göteborg 

din 2011. Şi-a susţinut teza de doctorat în 1991 la Universitatea din Uppsala cu o cercetare 

asupra limbilor romanice. În 2006 a devenit membru de onoare al Institutului de Lingvistică al 

Academiei Române. 

 

Zandra Thuvesson este jurnalistă suedeză, activistă în diverse organizaţii pentru apărarea 

drepturilor femeii şi a fost consilier al actualului ministru al culturii din Suedia. 

 

Programul participării româneşti la Târgul de carte de la Göteborg 

Joi, 28 septembrie 

· 13.00-14.00 Seminar la standul EUNIC: Arta de a traduce poezie. 

 

Discuţie între scriitorii Cecilia Hansson, Gabriella Eftimie şi Radu Vancu despre procesul 

traducerii poeziilor, pe baza experienţelor celor trei poeţi participanţi la atelierul de traduceri 

organizat anual de ICR Stockholm. Limbă: engleză. 

· 15.00 - 16.00 Rum för poesi, scena dedicată poeziei. 

 

Lectură din versurile Gabriellei Eftimie, cu participarea autoarei. Limbă: română şi suedeză. 

 

· 16.00 - 17.00 Rum för poesi, scena dedicată poeziei. 
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Lectură din versurile lui Radu Vancu, cu participarea autorului. Limbă: română şi suedeză. 

 

· 15.00 – 15.30 Seminar în programul oficial al târgului: Conectat - un ghid despre 

oportunităţile mediilor sociale (virtuale). 

 

Discuţie între scriitorii Felia Mărgineanu şi Radu Vancu şi jurnalista Zandra Thuvesson, despre 

posibilităţile de folosire a mediilor sociale în scopul impulsionării luptei pentru valorile 

democraţiei, prin implicarea socială.Limbă: engleză. 

 

–

. 

 

Discuţie între scriitorii Piotr Socha (Polonia), Cristina Andone (Romania), Indrek Koff (Estonia), 

Truus Matti (Olanda) şi Katti Hoflin (Suedia), despre rolul muzicii în viaţa noastră, atât a 

adulţilor, cât şi a copiilor şi despre posibilităţile pe care le oferă folosirea muzicii ca instrument 

eficient în procesul creării literaturii pentru copii, în vederea dezvoltării fanteziei acestora şi a 

sporirii atractivităţii lecturilor pentru copii. Limbă: engleză. 

 

· 16:00 - 17:00 Seminar la standul EUNIC: România în inima mea 

 

Prelegerea lingvistului şi profesorului suedez de limbi romanice Ingmar Söhrman despre 

cultura, Istoria şi limba română, de la Dracula la Carul cu Bere, bazată pe experienţele şi 

călătoriile de studii ale profesorului suedez în România, de-a lungul a 40 de ani.Limbă: 

suedeză. 

 

· 17.20 - 17.50 Scena Bibliotek&berättarscenen din cadrul târgului: Decernarea Premiului 

Marin Sorescu pe anul 2017. 
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Institutul Cultural Român de la Stockholm decernează anual premiul Marin Sorescu unui 

scriitor suedez care desfiinţează graniţe şi creează locuri de întâlnire, care prin opera sa face 

posibilă comunicarea între diferite forme de expresie culturală. Numele câştigătorului celei de-

a XI-a ediţii a Premiului Sorescu va fi anunţat în cadrul târgului de carte în prezenţa membrilor 

juriului, Jonas Ellerström, Anna Hallberg, Annina Rabe şi Dan Shafran. Limbă: suedeză. 

 

Vineri, 29 septembrie 

 

· 10.00 - 10.45 Seminar din programul oficial al târgului: Fară speranţă, dar nu grav - despre 

artă şi politică în Europa Centrală astăzi 

 

Discuţie între scriitorii Radu Vancu, Cecilia Hansson şi jurnalista Zandra Thuvesson despre 

cum văd scriitorii şi intelectualii din Europa Centrală de astăzi dezvoltarea regiunii, din punct 

de vedere artistic şi politic. Discuţia porneşte de la cartea Ceciliei Hansson (Hopplöst men inte 

allvarligt –konst och politik i Centraleuropa), o colecţie de interviuri cu unii dintre cei mai 

importanţi intelectuali ai Europei Centrale şi de Est, printre care Herta Müller, Mircea 

Cărtărescu, Radu Jude, Gianina Cărbunariu, Dan Perjovschi, Péter Nádas, Marina Abramović, 

Michael Haneke.Program organizat în colabortare cu editura Natur&Kultur. Limbă: engleză. 

 

· 11.30–11.50 Seminar din programul oficial al târgului: Copiii şi educaţia muzicală. 

 

Discuţie între scriitoarea Cristina Andone şi editoarea Arina Stoenescu despre modul în care 

muzica influenţează şi impulsionează dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copiilor.Program în 

colaborare cu Editura Pionier press. Limbă: engleză. 

 

· 13:00 – 14:00 În dialog – Cristina Andone & Indrek Koff, seminar la standul EUNIC 

 

Discuţie între scriitorii Cristina Andone (România) şi Indrek Koff (Estonia) despre literatura 

pentru copii din ziua de astăzi şi modalităţile în care se poate dezvolta creativitatea copiilor 
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prin literatură, precum şi rolul jucat de autor în procesul creaţiei şi al atragerii publicului tânăr 

către lectură prin mijloace inovative. Limbă: engleză 

 

· 16.00 - 16.45 Seminar în programul oficial al târgului: Ce este de câştigat şi ce este de 

pierdut? 

 

Discuţie despre angajamentul politic al scriitorului în contextul societăţii actuale. Poetul Radu 

Vancu şi scriitorul şi jurnalistul suedez Daniel Sjölin vor discuta despre modul în care scriitorii 

ar trebui să se implice în societate şi politică – ce au de câştigat şi ce au de pierdut din acest 

lucru. Limbă: engleză. 

 

Sâmbătă, 30 septembrie 

 

· 11.00 – 11.45 Seminar organizat în colaborare cu clusterul EUNIC, în programul oficial al 

târgului: New definitions of freedom 

 

Discuţie între autorii Radu Vancu (Romania), Terézia Mora (Elveţia) şi Yuri Andrukhovych 

(Ucraina) despre evadare şi exil, despre conflict şi reconstrucţie intelectuală în Europa. Limbă: 

engleză. 

 

Participarea românească la Târgul de carte de la Göteborg de anul acesta este coordonată de 

Institutul Cultural Român prin ICR Stockholm şi Centrul Naţional al Cărţii, în colaborare cu 

reţeaua EUNIC Stockholm şi editurile Natur&Kultur şi Pionier press. 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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665 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/665-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

665 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Malta – 169 locuri de muncă: 150 şofer autobuz, 10 tehnician proces, 3 inginer de sistem 

software, 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi; 

Germania – 136 locuri de muncă: 15 bucătar, 11 ospătar, 10 moaşă, 10 sous chef, 5 inginer 

testare automată echipamente, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolaţii clădiri, 4 specialist 

sisteme de canalizare, 3 farmacist, 3 dezvoltator software, 3 dezvoltator software Java, 3 

operator utilaje pentru construcţii, 3 recepţioner, 3 zidar, 2 chef de rang, 2 commis de cuisine, 

2 electrician în construcţii, 2 electrician construcţii cabluri, 2 informatician, 2 lucrător în 

construcţii, 2 maistru construcţii reţele de cabluri, 2 maistru hidroizolaţii clădiri, 2 maistru 

construcţii de drumuri, 2 menajeră, 2 operator maşini, 1 administrator clădire, 1 agent 

operaţiuni hotel, 1 agent servicii clienţi, 1 asistent medical, 1 chef de cuisine, 1 chef de partie, 

1 coafor, 1 coordonator evenimente, 1 consultant dezvoltator software Java/Java EE, 1 

constultant vânzări, 1 dezvoltator software Front-End, 1 expert dezvoltare software, 1 inginer 

mecatronică auto, 1 instalator clădiri, 1 instalator/montator ţevi, 1 maistru şantier construcţii, 1 

manager adjunct restaurant, 1 manager în construcţii, 1 manager vânzări, 1 maistru construcţii 

civile, 1 mecanic instalaţii sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperişuri, 1 muncitor 

în construcţii din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 organizator salon mic dejun, 1 

programator jocuri, 1 specialist restaurant, 1 sudor, 1 şofer camion; 

Cehia – 102 locuri de muncă: 30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

8 şofer tir, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere, 

1 tehnician la maşini pentru prelucrarea produselor din plastic; 

Irlanda – 82 locuri de muncă: 25 lucrător în depozit, 25 lucrător în prelucrarea cărnii 

(măcelar/ciontolitor), 20 operator procesare carne, 6 măcelar, 2 cioplitor în piatră/marmură,  2 

inginer mecanic, 2 montator de şeminee; 

Italia – 48 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu, 8 lucrător în agricultură; 

http://www.timpromanesc.ro/665-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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Slovacia – 40 locuri de muncă: 40 operator producţie; 

Marea Britanie – 25 locuri de muncă: 15 asistent medical, 5 îngrijitor persoane, 5 ingrijitor 

persoane la domiciliu; 

 

Norvegia – 23 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică industria peştelui, 1 personal 

curăţenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 şofer/specialist carnaval; 

Belgia – 13 locuri de muncă:  2 electrician întreţinere şi reparaţii, 2 operator CNC, 1 bucătar 

restaurant de afaceri, 1 instalator sau electrician, 1 magaziner, 1 montator semnalizare de cale 

ferată, 1 montator linie superioară cale ferată, 1 operator maşină de îndoit cu forma liberă, 1 

sudor semi automat, 1 stivuitorist, 1 şofer cu experienţă în utilizarea macaralei; 

Spania – 12 locuri de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 2 mecanic, 2 sudor TIG, 2 

strungar, 2 tinichigiu industrial, 1 şef de echipă – turbine eoliene; 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

Letonia – 3 locuri de muncă: 2 tâmplar, 1 crescător de oi; 

Slovenia – 2 locuri de muncă: 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de răcire, 1 inginer 

automatizări procese control. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot interesa la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EUNIC SPANIA ORGANIZEAZĂ LA MADRID A DOUA EDIŢIE A SĂPTĂMÂNII LIMBILOR 

EUROPENE 

http://www.timpromanesc.ro/eunic-spania-organizeaza-la-madrid-a-doua-editie-a-saptamanii-limbilor-europene 

 

În perioada 25-29 septembrie 2017, EUNIC Spania organizează la Madrid  a doua ediţie a 

”Săptămânii limbilor europene”. Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, 18 instituţii culturale 

europene, în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene în Spania, oferă un amplu 

program cultural şi lingvistic pentru publicul larg. Reprezentanţa ICR de la Madrid va participa 

cu următoarele activităţi gratuite:Joi, 28 septembrie: EMOCIONES DE EUROPA – proiecţii de 

filme despre incluziunea socială, proiecţia filmului Morgen (Marian Crişan, 2010) la Istituto 

Italiano di Cultura, Calle Mayor, 86, 28013 Madrid. 

 

Vineri, 29 septembrie: Mini cursuri de română – lecţii demonstrative de limbi străine (germană, 

lituaniană, polonă, cehă, finlandeză etc.), de câte 20 min, printre care şi lecţii de limba română, 

susţinute de prof. Gabriela Lungu. Activităţiile vor avea loc la Goethe-Institut (C/ e Zurbarán, 

21). 

 

 Foto: ICR 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/eunic-spania-organizeaza-la-madrid-a-doua-editie-a-saptamanii-limbilor-europene
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DISCUŢII LA ATENA PENTRU DESCHIDEREA UNUI NOU LECTORAT DE LIMBA 

ROMÂNĂ LA UNIVERSITATEA KAPODISTRIA 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-la-atena-pentru-deschiderea-unui-nou-lectorat-de-limba-romana-la-

universitatea-kapodistria 

 

Luna Educaţiei continuă în agenda Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) prin 

vizita de lucru a ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, în Grecia. 

Cu ocazia acestei vizite, ministrul Andreea Păstârnac a avut întrevederi la nivel bilateral, cu 

ministrul elen al Educaţiei, dar şi întâlniri cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc şi 

lideri de opinie români din Grecia. 

În cadrul întrevederii cu ministrul elen al Educaţiei, Kostas Gavroglou, au fost abordate 

aspecte prioritare pentru începerea unor proiecte de cooperare cu 

scopul intensificării eforturilor de păstrare şi promovare a patrimoniul lingvistic românesc. 

Totodată, discuţiile au vizat posibilităţile de deschidere a unui nou lectorat de limba română la 

Universitatea Kapodistria din Atena, urmând modelul lectoratului din Komotini. 

Ambele părţi au reiterat sprijinul reciproc în ceea ce priveşte dezvoltarea oportunităţilor 

educaţionale atât pentru comunitatea de români din Grecia, cât şi pentru cei aproximativ 900 

de studenţi greci care au ales să studieze în România. 

 

Partea română a manifestat interes în vederea identificării posibilităţilor de susţinere a celor 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-la-atena-pentru-deschiderea-unui-nou-lectorat-de-limba-romana-la-universitatea-kapodistria
http://www.timpromanesc.ro/discutii-la-atena-pentru-deschiderea-unui-nou-lectorat-de-limba-romana-la-universitatea-kapodistria
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aproape 45.000 de români care trăiesc, lucrează sau învaţă pe teritoriul elen, cu precădere 

prin intermediul programului de acordare a fondurilor nerambursabile din partea Guvernului 

României. În acest sens, ministrul a lansat programul „Limba română – educaţie şi 

comunicare”, prin care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni distribuie asociaţiilor 

româneşti care desfăşoară cursuri de limbă şi literatură română suporturi de curs în limba 

română pentru clasele primare, însoţite de CD-uri cu lecţii pentru predare interactivă. De 

asemenea, Andreea Păstârnac a mulţumit autorităţilor elene pentru contribuţia oferită în 

procesul de acreditare şi funcţionare a Institutului Român de Arheologie din Atena, deschis în 

luna martie, cu activităţi începând din luna octombrie a.c. 

Demnitarul grec a subliniat faptul că membrii comunităţii româneşti sunt bine integraţi în 

societatea elenă, autorităţile centrale colaborând constant cu Guvernul României, printr-

un schimb de bune practici, în vederea creşterii coeziunii mediului asociativ românesc din 

teritoriu şi a susţinerii unei bune funcţionări a acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROGRAMUL DE SELECTARE A SPECIALIŞTILOR ROMÂNI DIN STRĂINATATE. 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECŢIE VA FI PUBLICAT PÂNĂ LA SFÂRŞITUL 

LUNII 

http://www.timpromanesc.ro/programul-de-selectare-a-specialistilor-romani-din-strainatate-calendarul-procesului-

de-selectie-va-fi-publicat-pana-la-sfarsitul-lunii 

 

Banca Naţională a României selectează specialişti din rândul românilor din afara graniţelor. 

Printr-un anunţ postat pe site-ul propriu, BNR lansează Programul “Brain Regain” prin care 

anunţă că românii care lucrează în străinătate pot aplica pentru posturi de înaltă competenţă, 

în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale: 

 

politică monetară 

modelare şi prognoze macroeconomice 

stabilitate financiară 

reglementare şi autorizare 

operaţiuni de piaţă 

studii economice 

relaţii internaţionale 

rezoluţie bancară 

Dacă aveţi minimum 5 ani experienţă profesională relevantă, obţinută în străinătate, în cadrul 

unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ 

superior sau institute de cercetare, Banca Naţională a României vă oferă posibilitatea 

valorificării experienţei în ţară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 

 

Potrivit BNR, posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2017, condiţiile specifice de 

participare şi calendarul procesului de selecţie vor fi publicate până la data de 1 octombrie 

2017. 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/programul-de-selectare-a-specialistilor-romani-din-strainatate-calendarul-procesului-de-selectie-va-fi-publicat-pana-la-sfarsitul-lunii
http://www.timpromanesc.ro/programul-de-selectare-a-specialistilor-romani-din-strainatate-calendarul-procesului-de-selectie-va-fi-publicat-pana-la-sfarsitul-lunii
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SECŢIA CONSULARĂ A AMBASADEI ROMÂNIEI ÎN BELGIA SE MUTĂ ÎNTR-UN SEDIU 

NOU 

http://www.timpromanesc.ro/sectia-consulara-a-ambasadei-romaniei-in-belgia-se-muta-intr-un-sediu-nou 

 

Începând de astăzi, 25 septembrie 2017, Secţia Consulară a Ambasadei României în Belgia 

funcţionează într-un NOU SEDIU, situat la adresa: Boulevard du Regent 47-48, 1000 

Bruxelles. 

 

La Secţia Consulară se poate ajunge cu următoarele mijloace de transport public: metrou: linia 

1/5 şi 2/6: staţia Arts – Loi sau Madou;  tramvai: liniile 92 şi 94: staţia Parc; autobuz: liniile 29, 

63, 65 et 66: staţia Madou; tren: Gara Centrală (Gare Centrale), situată la 10 minute de mers 

pe jos. 

 

Mutarea într-un nou sediu al Secţiei Consulare are drept scop principal asigurarea unor servicii 

consulare moderne şi la standarde europene pentru cetăţenii români din Belgia. Noul sediu 

este spaţios şi modern, precum şi foarte bine conectat la mijloacele de transport în comun, 

asigurând accesul mai facil al cetăţenilor români care solicită servicii consulare. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANAF ACORDĂ ASISTENŢĂ FISCALĂ ONLINE PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/anaf-acorda-asistenta-fiscala-online-pentru-romanii-din-strainatate 

 

ANAF anunţă organizarea unei  noi sesiuni de asistenţă online în data de 27 septembrie 2017 

, pe tema ” Stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România şi la 

sosirea în România”. 

Specialiştii de la Direcţia Generală de Asistenţă pentru Contribuabili vor răspunde la întrebări 

online, de la ora 9.00 până la 16.30 (ora României), pentru a oferi doritorilor asistenţă în ceea 

ce priveşte această temă. 

Până atunci, ANAF recomandă parcurgerea cu atenţie a întrebările şi răspunsurile primite de 

celelalte persoane, în sesiunile anterioare, astfel încât să să fie evitată repetarea aceloraşi 

întrebări. Totodată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală precizează următoarele: 

1. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv tematica acestei sesiuni şi vor fi adresate sub forma 

comentariilor la această postare. Întrebările legate de alte teme nu vor fi analizate. 

2. Înainte de a posta întrebarea dumneavoastră, asiguraţi-vă că aţi parcurs cu atenţie 

întrebările şi răspunsurile primite de celelalte persoane, astfel încât să evităm repetarea 

aceloraşi întrebări. 

3. În funcţie de numărul întrebărilor adresate până în ora 16.30 şi de complexitatea acestora, 

răspunsul va fi comunicat pe loc sau ulterior, într-un timp cât mai scurt. 

ANAF aşteaptă întrebările pe pagina de facebook, miercuri, 27 septembrie 2017, începând cu 

ora 09.00 (ora României). 
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Scurt reminder: Românii care intenţionează să plece din ţară pentru mai mult de şase luni de 

zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, să fie amendaţi dacă nu notifică Fiscul în prealabil prin 

completarea şi depunerea unui chestionar de rezidenţă fiscală. 

Obligaţia de notificare a intenţiei de a pleca din România pentru mai bine de jumătate de an nu 

este nouă în legislaţia autohtonă, însă recent a fost reglementată, prin ordonanţă a Guvernului, 

o amendă pentru cei ce o omit. Concret, amenda pentru nedepunerea în timp util a 

chestionarului respectiv va fi, din prima zi a anului viitor, între 50 şi 100 de lei. 

Persoanele care pleacă din România pentru o perioadă de peste şase luni sau pentru mai 

multe perioade ce însumează şase luni, într-un interval de 12 luni consecutive, sunt obligate, 

conform legislaţiei fiscale, să depună la Fisc un chestionar (link) pentru stabilirea rezidenţei 

fiscale. 
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VIOREL BADEA: “ESTE NEVOIE DE O PREZENŢĂ MAI ACTIVĂ ÎN COMUNITĂŢILE 

ISTORICE” 

http://www.tocpress.info/viorel-badea-este-nevoie-de-o-prezenta-mai-activa-in-comunitatile-istorice/ 

 

Senatorul român Viorel Badea, preşedintele Comisiei pentru românii din afara graniţelor din 

Senatul de la Bucureşti, a declarat, într-o intervenţie la Radio România Actualităţi (RRA), că 

parlamentarii din judeţele de la frontiera României cu Ucraina trebuie să aibă o prezenţă mai 

activă în teritoriile de dincolo de graniţă în care trăiesc etnici români, pentru a contribui, astfel, 

la demersurile menite să ajute comunitatea să-şi păstreze identitatea naţională. 

 

“Ar fi necesar ca fiecare parlamentar şi mă refer, în mod special, la parlamentarii din judeţele 

de frontieră, atât din cele care se învecinează cu Transcarpatia, cât şi cu nordul Bucovinei şi 

sudul Basarabiei, să fie mai activi, să aibă o prezenţă mai activă în teritoriile în care trăiesc 

români, să facă şi să organizeze evenimente şi vizite însoţiţi de primari din România. Să 

încurajeze înfrăţirile între comunităţi, pentru că numai cu o prezenţă efectivă în teritoriu reuşim 

să menţinem şi să promovăm identitatea naţională a românilor care trăiesc acolo” – a explicat 

politicianul. 

 

Întrebat cu poate să sprijine Parlamentul sau Guvernul României învăţământul în limba 

română pentru comunitatea românească din Ucraina, senatorul a menţionat, printre altele, că 

Parlamentul de la Bucureşti se poate implica, în primul rând, prin diplomaţia parlamentară, prin 

modul în care senatorii şi deputaţii români reuşesc să stabilească relaţii cu parlamentarii 

ucraineni. 

 

“În al doilea rând, prin iniţiative legislative pe care le facem noi şi de care trebuie să 

beneficieze guvernul României, pentru că noi nu putem avea iniţiative legislative în statul 

ucrainean, ci doar în România” – a remarcat Viorel Badea. 

 

“Una dintre iniţiativele pe care le-am avut cu mult timp în urmă şi care a devenit, într-adevăr, 
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un punct de pornire excepţional în ceea ce priveşte păstrarea identităţii naţionale este 

sărbătorirea Zilei Limbii Române, la 31 august. Este o iniţiativă cu un efect major în 

comunităţile româneşti de pretutindeni si care, cred eu, va putea sa fie dublată şi de alte 

iniţiative parlamentare pentru comunităţile de români din aceste teritorii” – a mai declarat 

senatorul român. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: tocpress.info 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

29 

MINISTRUL ROMÂN AL EDUCAŢIEI MERGE LA KIEV, PENTRU DISCUŢII PRIVIND NOUA 

LEGE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

http://www.tocpress.info/ministrul-roman-al-educatiei-merge-la-kiev-pentru-discutii-privind-noua-lege-a-

invatamantului/ 

 

Ministrul Educaţiei din România, Liviu Pop, va merge, miercuri, la Kiev pentru a avea o 

întrevedere cu autorităţile din Ucraina, după ce preşedintele Petro Poroşenko a promulgat, luni 

seară, noua Lege a educaţiei, care limitează predarea în limbile minorităţilor naţionale – scrie 

Cotidianul, citând MEDIAFAX din cadrul ministerului, Oficiali din carul Ministerului Educaţiei de 

la Bucureşti au precizat că Liviu Pop va avea, miercuri, de la ora 15.00, o întrevedere cu 

autorităţile de la Kiev. 

 

Ministrul educaţiei din Ucraina, Lilia Grinevici, de asemenea, a anunţat, marţi, întâlniri cu 

omologii săi din România şi din Ungaria. 

 

“S-a convenit deja asupra unei întâlniri cu ministrul român al educaţiei, pe 27 septembrie şi cu 

ministrul resurselor umane din Ungaria, la 19  octombrie” – a declarat ministrul educaţiei şi 

ştiinţei din Ucraina, Lilia Grinevici, potrivit BucPress. 
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ANDREEA PĂSTÎRNAC: PREGĂTIM UN ACT NORMATIV PRIN CARE SĂ ACORDĂM UN 

PACHET EDUCAŢIONAL ELEVILOR ROMÂNI DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/25882-2017-09-27-08-02-51.html 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a anunţat marţi pregătirea unui 

act normativ prin care elevii români din Ucraina să poată opta în continuare pentru 

învăţământul în limba română până la intrarea în vigoare a Legii educaţiei din această ţară, 

transmite Agerpres, preluat de Romanian Global News. 

De asemenea, ea a precizat, în cadrul Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, că 

ministrul Educaţiei, Liviu Pop, se va întâlni cu omologul său ucrainean pentru obţinerea unui 

regim separat pentru românii din Ucraina astfel încât aceştia să poată studia în limba română. 

"Ministerul Românilor de Pretutindeni, împreună cu Ministerul Educaţiei, pregătim act normativ 

care să ne permită să acordăm un pachet educaţional pentru elevii etnici români din Ucraina, 

astfel încât aceştia să poată opta, în continuare, până la intrarea legii în vigoare, pentru 

învăţământul în limba română. De asemenea, înţelegem că ministrul Educaţiei va avea o 

întâlnire cu omologul său în următoarele zile şi vom încerca să discutăm cu partea ucraineană 

modalităţi prin care să obţinem un regim separat pentru etnicii români din Ucraina, astfel încât 

să menţinem formula actuală a învăţământului, în limba română", a afirmat marţi, la Senat, 

Andreea Păstîrnac. 

Senatorul PSD Nicolae Moga consideră că este necesar "un demers la nivelul UE, cu o 

presiune asupra Ucrainei". 

 

 

"Nu e suficient. Iertaţi-mă, ar trebui să facem mult mai mult, pentru că legea a fost promulgată, 

greşelile au fost făcute până la promulgarea legii. Din punctul meu de vedere, trebuia să 

intensificăm relaţiile bilaterale, trebuia să facem delegaţii, că ştim de mult lucrul acesta. Acei 
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români din Ucraina acum sunt lăsaţi de izbelişte. (...) Haideţi să facem un demers la nivelul 

Uniunii Europene, cu o presiune asupra Ucrainei, pentru că şi Ucraina are nevoie de sprijinul 

Uniunii Europene. Părerea mea este că am pierdut, din păcate, trenul. Trebuia să facem 

demersurile acestea mai devreme. Preşedintele Ucrainei a promulgat. Lucrurile sunt mai 

complicate. Dar nu lăsaţi din mână această acţiune pentru favorizarea românilor noştri de 

acolo. Să căutăm toate căile posibile ca să facem ceva concret", i-a spus senatorul Nicolae 

Moga ministrului. 

Aceasta i-a răspuns că va ţine cont de recomandare. 

Preşedintele Comisiei, senatorul PNL Viorel Badea, a subliniat dorinţa ca, în cazul în care se 

va forma o delegaţie din partea ministerului pentru o vizită în Ucraina, cel puţin un membru al 

forului parlamentar să fie inclus în aceasta. 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 26 septembrie 2017, membrii Comisiei au dezbătut următorul punct înscris pe 

ordinea de zi: 

 

1. L214/2017- Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind 

regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 

sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, 

precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate - Raport; 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei românilor de pretutindeni au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere cu amendamente admise. 

 


