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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Concursul de creaţie populară a românilor din Transcarpatia”Floare”, la prima ediţie 

2. ”România şi Republica Moldova în contextul Centenarului” 

3. Caravana teatrului românesc va ajunge în Serbia şi Ungaria 

4. Masacrul de la Fântâna Albă, comemorat prin concursul literar „Din istoria neamului” 

5. Colaborare între Ilfov şi Ialoveni 

6. Spectacolul de la Cahul, dar de suflet de la români pentru români 

7. Restricţii de circulaţie în Muntenegru 

8. La Cernăuţi a avut loc o întâlnire între tinerii români şi ucraineni pentru iniţierea unui dialog 

social constructiv 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

9. Brexit goneşte românii din Marea Britanie. Economiile lor făcute cu greu sunt decimate de 

picajul lirei 

10. Noaptea literaturii europene la Budapesta – Institutul Cultural Român Budapesta participă cu o nuvelă de 

Ruxandra Cesereanu 

11. „Cinema, Mon Amour”, în premieră londoneză 

12. Numărul românilor trataţi ca sclavi în Marea Britanie e din ce în ce mai mare 

13. Ambasadorul Canadei: Toţi românii sunt primiţi fără viză de la 1 decembrie. Iată ce trebuie 

să facă 

14. Concurs şcolar pe tema „Descoperă România” în Departamentul Sarthe din Franţa 

15. Belgienii caută mediatori interculturali vorbitori de română 

16. România, ţară parteneră la cea de-a XXII-a ediţie a celui mai mare festival internaţional de film 

din Lituania (Vilnius IFF) 

17. Cu mic, cu mare, în vizită la expoziţia „Ion Creangă şi personajele sale” din Alicante 
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III. ACTUALITATE 

18. Senatorul Badea despre promovarea protecţiei muncii domestice 

19. În contextul declanşării Brexitului, premierul cere Ministrului pentru românii de pretutindeni să 

meargă în Marea Britanie 

20. Ministrul Andreea Păstârnac s-a întâlnit cu românii din SUA 
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CONCURSUL DE CREAŢIE POPULARĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA”FLOARE”, 

LA PRIMA EDIŢIE 

http://www.timpromanesc.ro/concursul-de-creatie-populara-a-romanilor-din-transcarpatia-floare-la-prima-editie 

 

Şcoala de Arte din Slatina ( Solotvino), a găzduit în 25 martie prima ediţie a concursului de 

creaţie populară a românilor din Transcarpatia ”Floare”, finanţat de Administraţia de Stat din 

regiune. 

Juriul internaţional a avut o grea sarcină de a alege câştigătorii dintre cei 22 de participanţi 

organizaţi pe trei categorii de vârstă (7-9, 10-12 şi 13-17 ani) şi a celor 10 ansambluri de copii, 

atmosfera fiind întreţinută de cântăreţele de muzică populară Ileana Matus şi Ileana Pop, 

ambele din Sighetu Marmaţiei. 

Totodată, s-a desfăşurat şi un concurs de pictură pe teme populare, la care au fost expuse 64 

de lucrări realizate de copii din peste 10 şcoli de pe teritoriul întregii regiuni Trancarpatia. 

Potrivit Consulatului României la Solotvino, toţi concurenţii s-au prezentat la un nivel foarte 

bun, iar juriul a avut dificultăţi în stabilirea câştigătorilor.  De asemenea, fiecare participant a 

primit din partea organizatorilor câte un logo al concursului confecţionat din lemn. 

Consulatul României la Solotvino felicită pe această cale participanţii şi organizatorii, elevii, 

profesorii şi părinții, care s-au implicat activ în realizarea acestui eveniment al minorităţii 

române din dreapta Tisei. De asemenea, acesta mulţumeşte Departamentelor de Cultură ale 

Administraţiei Regionale şi Raionului Tiaciv şi Şcolii de Arte din Slatina. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/concursul-de-creatie-populara-a-romanilor-din-transcarpatia-floare-la-prima-editie
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”ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CENTENARULUI” 

http://www.timpromanesc.ro/romania-si-republica-moldova-in-contextul-centenarului 

 

Peste 40 de studenţi de la universităţi din Republica Moldova participă, la Bucureşti, în data de 

27 martie 2017, la masa rotundă cu tema ”România şi Republica Moldova în contextul 

Centenarului”. Studenţii se află în România la invitaţia Departamentului Centenar, din cadrul 

Guvernului României, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul 

Pentru Relaţia cu Parlamentul, Informare Publică şi Creşterea Calităţii Vieţii Personalului. 

Masa rotundă începe la orele 11.00, la Cercul Naţional Militar, în Sala”Bizantină”. La 

eveniment participă oficialităţi, reprezentanţi ai mediului academic din România şi Republica 

Moldova şi studenţi moldoveni care studiază la universităţi din România. 

Sâmbătă, 25 martie 2017, la Catedrala Patriarhală, invitaţii au participat la o ceremonie 

religioasă în memoria personalităţilor care au înfăptuit Unirea Basarabiei cu România. 

Studenţii din Republica Moldova au vizitat mai multe muzee şi obiective turistice din Bucureşti 

şi au participat la o serie de evenimente muzicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/romania-si-republica-moldova-in-contextul-centenarului
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CARAVANA TEATRULUI ROMÂNESC VA AJUNGE ÎN SERBIA ŞI UNGARIA 

http://www.timpromanesc.ro/caravana-teatrului-romanesc-va-ajunge-in-serbia-si-ungaria 

 

Între 2 şi 8 aprilie 2017, în comunităţile româneşti din Serbia (regiunea Voivodina) şi Ungaria 

se va desfăşura o caravană a teatrului pentru copii, anunţă Comunitatea Românilor din Serbia. 

Turneul, organizat de Institutul Cultural Român prin Direcţia Românii din Afara Graniţelor, 

cuprinde reprezentaţii cu spectacolul Fata Babei şi Fata moşneagului, adaptare după povestea 

cu acelaşi titlu scrisă de Ion Creangă, în şcoli, grădiniţe sau case de cultură din localităţile 

Bătania şi Micherechi (Ungaria), Grebenaţ, Straja, Coştei şi Sărcia (Serbia, Voivodina). 

Spectacolul este un proiect independent al actorilor Teatrului Excelsior din Bucureşti şi 

prezintă povestea clasică într-o manieră interactivă, dar plină de înțelesuri general valabile: 

acelea că binele făcut în lume nu rămâne nerăsplătit, la fel cum lenevia şi răutatea sunt aspru 

pedepsite. 

Umorul şi mesajele moralizatoare, prezente la tot pasul, vor constitui o desfătare şi o lecţie 

pentru cei mici. Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu cele mai reprezentative 

asociaţii ale românilor din Serbia şi Ungaria: Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, 

Revista Foaia Românească şi Comunitatea Românilor din Serbia. 

 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/caravana-teatrului-romanesc-va-ajunge-in-serbia-si-ungaria
http://icr.ro/pagini/caravana-teatrului-romanesc-pentru-copii-la-romanii-din-ungaria-si-serbia-voivodina
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Totodată, forma de expresie artistică aleasă, teatrul, este una atractivă pentru copii, 

facilitându-le dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba maternă şi apropierea de limba 

română. Farmecul costumelor, muzicalitatea spectacolului, personajele colorate le cuceresc 

repede atenţia, sporindu-le motivaţia de a se implica activ și de a face exerciţii de limbă 

română, în condiţiile lipsei unor instrumente permanente de studiu al limbii materne în şcoli. 

Proiectul continuă ediţii anterioare similar organizate în toată vecinătatea României, iar de el s-

au bucurat în anii trecuţi câteva de mii de copii români din jurul graniţelor. De asemenea, 

intrarea în cadrul evenimentelor este liberă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ, COMEMORAT PRIN CONCURSUL LITERAR „DIN 

ISTORIA NEAMULUI” 

http://www.timpromanesc.ro/masacrul-de-la-fantana-alba-comemorat-prin-concursul-literar-din-istoria-neamului 

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” şi Centrul Bucovinean 

Independent de Cercetări Actuale au organizat, cu sprijinul Institutului Cultural Român, prima 

ediție a Concursului „Din Istoria Neamului”, având ca temă – poeme despre masacrul de la 1 

aprilie 1941 de la Fantâna Albă, informează BucPress. Concursul a avut loc duminică, 26 

martie 2017, la împlinirea a 76 de ani de la tragicele evenimente când mii de etnici români, 

locuitori ai satelor de pe valea Siretului, au fost omorâţi de forţele URSS în încercarea 

acestora de a se refugia în România. 

Elevii înscrişi au respectat tema concursului şi au recitat poezii din creația proprie sau din 

versurile unor autori care au abordat acest subiect, precum Vasile Bâcu, Dragoş Tochiţă, 

Constantin Rotaru, Viorica Piţu, Elena Fedoreac, Rodica, Zegrea, Toader Nicolaevici şi Petru 

Grior. 

De asemenea, toţi cei 14 participanţi la concurs din localităţile Carapciu, Suceveni, Pătrăuţii de 

Jos, Priscăreni au fost recompensaţi cu cărţi şi reviste din partea Centrului Bucovinean 

Independent de Cercetări Actuale şi a Uniunii societăţilor româneşti „Pentru Integrare 

Europeană”. 

Festivitatea de premiere a concursului „Din Istoria Neamului” va avea loc în data de 1 aprilie 

2017 în cadrul activităţilor comemorative care se vor desfăşura la memorialul de la 

Varniţa/Fântâna Albă. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/masacrul-de-la-fantana-alba-comemorat-prin-concursul-literar-din-istoria-neamului
http://bucpress.eu/social/concursul-literar-%E2%80%9Edin-istoria-neamului%E2%80%9D-3868
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COLABORARE ÎNTRE ILFOV ŞI IALOVENI 

https://www.youtube.com/watch?v=kn_rkOYuWOg 

 

Judeţul Ilfov (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova) vor încheia un acord de 

colaborare în domenii de interes reciproc – promovarea schimburilor de bune practici şi 

experienţe în vederea încheierii unor proiecte comune de dezvoltare economică şi socială în 

beneficiul comunităţilor pe care aceştia le reprezintă.Consiliul Judeţean Ilfov a aprobat astăzi, 

27 martie 2017, proiectul de colaborare, lansat la iniţiativa Raionului Ialoveni.  Sunt avute în 

vedere colaborarea economică, socială şi culturală între cele două unităţi administrative, 

având în vedere similitudinile istorice şi geografice, dar şi pe elaborarea şi implementarea de 

proiecte comune cu finanţarea europeană. 

Potrivit acordului, colaborarea se va face sub forma de vizite oficiale, delegaţii, şedinţe 

comune a Consiliilor, schimburi de experienţă în vederea îmbunătăţirii procesului decizional, 

promovarea transparenţei şi a imaginii autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi prin 

colaborarea între şcolile de toate gradele şi categoriile, facilitându-se schimbul de experienţă 

între cadrele didactice şi elevi. 

Totodată, se vor dezvolta colaborarea economică reciprocă, precum şi susţinerea reciprocă în 

domeniul protejării, reabilitării şi conservării monumentelor de patrimoniu. 

De asemenea, în fiecare an, părţile vor stabili programul de lucru în ceea ce priveşte acţiunile 

comune ce vor fi efectuate, pentru ca mai apoi să fie evaluate rezultatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.youtube.com/watch?v=kn_rkOYuWOg
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SPECTACOLUL DE LA CAHUL, DAR DE SUFLET DE LA ROMÂNI PENTRU ROMÂNI 

http://www.asiiromani.com/spectacolul-de-la-cahul-dar-de-suflet-de-la-romani-pentru-romani/ 

 

Cu prilejul aniversării a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România,  pe 27 martie 2017 , la 

Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul a avut loc un concert extraordinar susţinut de 

Mihai Mărgineanu şi trupa sa. 

„Acest spectacol reprezintă un dar de suflet de la români pentru români. Fără temelia aşezată 

acum 99 de ani de către înaintaşii noştri, nu am fi fost prezenţi la o asemenea manifestare 

vibrantă pentru spiritul românesc şi nu am fi avut şansa să contribuim la menţinerea şi 

promovarea identităţii româneşti.”, a afirmat  domnul Nicolae Brînzea, director general adjunct 

IEH. 

Evenimentul a fost organizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, în parteneriat cu Primăria Oraşului Cahul, Consulatul General al României la 

Cahul şi Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi. 

  

 

 

 

 

Sursă: asiiromani.ro 

http://www.asiiromani.com/spectacolul-de-la-cahul-dar-de-suflet-de-la-romani-pentru-romani/
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RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE ÎN MUNTENEGRU 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-circulatie-in-muntenegru-2 

 

Federaţia Auto Moto din Muntenegru anunţă că, urmare a unor lucrări de infrastructură, vor 

apărea restricţii pentru circulaţia rutieră pe anumite tronsoane de drum. Astfel,  pe M2 

Podgorica – Kolasin, localitatea Mioska, până la 05 aprilie 2017, circulaţia rutieră se opreşte 

pentru toate tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:10 – 11:00, respectiv 14:00 – 16:00. 

În afara acestor intervale orare, circulaţia se desfăţoară alternativ, pe o singură bandă. 

Pe M6 Ilino Brdo – Vilusi, până la 01 iunie 2017, se opreşte circulaţia rutieră pentru toate 

tipurile de autovehicule în intervalul orar 09:10 – 11:00, respectiv 13:00 – 15:00. În 

afara acestor intervale orare, circulaţia se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. 

Pe M2-3 Podgorița – Cetinje, tunel Mekavac, până la 09 aprilie 2017 şi localitatea Kruševo 

Ždrijelo – sens giratoriu Cetinje, până la 15 aprilie 2017 circulaţia se opreşte pentru 

toate tipurile de autovehicule; autoturismele, caminoanele de până la 7,5 t și autobuzele de 

maxim 35 de locuri vor circula pe un drum local local  de 3,5 km. Autovehiculele de transport, 

camioanele de peste 7,5 t şi autobuzele de peste 35 de locuri vor folosi rute alternative. 

M2-3 Cetinje – Budva, secțiunea Brajici – Lapcici, se opreşte circulaţia rutieră până 

la finalizarea lucrărilor, pentru toate tipurile de autovehicule, în intervalul orar 09:10 – 11:10, 

respectiv 14:10 – 15:40. În afara acestor intervale orare, circulaţia se desfăşoară alternativ, pe 

o singură bandă. 

M2-3 Cetinje – Budva, sens giratoriu Cetinje, până la 01 iunie 2017, circulaţia se 

desfăşoară alternativ, pe o singură bandă şi se opreşte pentru toate tipurile de autovehicule, în 

intervalul orar 08:50 – 10:50, respectiv 13:50 – 15:20; 

M2-3 Cetinje – Budva, porţiunea Košljun – Zavala, până la finalizarea lucrărilor, circulaţia se 

opreşte pentru toate tipurile de autovehicule, în intervalul orar 09:30 – 11:10, respectiv 14:30 –

 15:40; secţiunea Smokovac-Uvac-Matesevo a autostrăzii Bar-Boljare, podul Moracica, până 

la 30 aprilie 2017, se opreşte circulaţia rutieră pentru toate tipurile de autovehicule timp de 30 

de minute în intervalul orar 08.00 -10.00, respectiv 12.00- 14.00; 

R-1 Cetinje-Njegusi, circulaţia se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă şi se opreşte 

http://www.timpromanesc.ro/restrictii-de-circulatie-in-muntenegru-2
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pentru toate tipurile de autovehicule, cu excepţia zilei de duminică, în intervalul orar 08:00 – 

10:00, respectiv 14:00 – 16:00; M-18, Scepan Polje-Pluzine, până la 1 iunie 2017, circulaţia se 

desfăşoară alternativ, pe o singură bandă în intervalul orar 08:30 – 17:30. 

Până la 31 mai 2017, pe tronsoanele de drum Risan – Perast, Herceg Novi -Kamenari în 

localitatea Bijela, Tivat –Budva circulația se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, iar la 

Kotor, tunelul Vrmac, până la 30 aprilie 2017, circulația se desfăşoară alternativ, pe o singură 

bandă în intervalul orar 08:00 – 18:00, respectiv 22:00 – 06:00; 

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

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

Cetățenii români, afectaţi de situaţia din atenţionare, pot solicita asistenţă consulară la 

numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorița: +38220618041, apelurile fiind 

redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

Pentru situaţiile de urgenţă, există linia telefonică  +38269871760, a misiunii diplomatice a 

României la Podgoriţa. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

tel:20%20618%20041
tel:+00%20382%2069%20871%20760
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LA CERNĂUŢI A AVUT LOC O ÎNTÂLNIRE ÎNTRE TINERII ROMÂNI ŞI UCRAINENI 

PENTRU INIŢIEREA UNUI DIALOG SOCIAL CONSTRUCTIV 

http://www.bucpress.eu/social/la-cernauti-a-avut-loc-3890 

 

În data de  30 martie 2017 la Cernăuţi a avut loc un eveniment de excepţie – prima întâlnire 

informală între tinerii români şi ucraineni pentru inițierea unui dialog social constructiv. 

Evenimentul s-a desfăşurat sub genericul „Ucraina – România: dialogul tinerilor” în incinta 

Centrului Literar „Paul Celan” din inima oraşului Cernăuţi. Organizatorii întâlnirii au fost trei 

ONG-ri din Ucraina şi România: Asociația Convergenţe Europene (București), Institutul pentru 

Democratizare şi Dezvoltare (Cernăuți) şi Centrul Media BucPress (Cernăuţi). 

La întâlnire au participat tineri din Ucraina și România, etnici români şi ucraineni, care au 

discutat despre implicare socială, voluntariat, deschiderea faţă de culturi prin artă, educație, 

diplomaţie civică. Tinerii români ucraineni au avut o întâlnire de cunoaştere reciprocă, de 

dialog, care să devină temelia unei viitoare colaborări în direcţii concrete de activitate: turism, 

presă, schimb cultural, educație, ştiință ş.a. 

La discuţii au participat membri ai Asociaţiei Convergențe Europene, Centrului Media 

BucPress, Institutului pentru Democratizare şi Dezvoltare, Centrului de Studii Româneşti din 

cadrul Universităţii din Cernăuţi, Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi, 

studenți de la Facultatea de Relații Internaționale a universității cernăuțene, experți 

independenţi, specialişti în domeniul relaţiilor bilaterale româno-ucrainene, jurnalişti. De 

asemenea, au răspuns invitaţţiei organizatorilor prin prezență reprezentanţi ai misiunii OSCE 

în Cernăuţi. 

Întâlnirea a fost transmisă în direct pe rețeaua de socializare Facebook, desfăşurându-se în 

limbile ucraineană şi română, toate discursurile fiind traduse integral. În deschiderea 

conferinţei, moderatorul întâlnirii Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress a 

menționat că scopul acţiunii social-culturale este de a iniţia un dialog constructiv între tinerii din 

Ucraina şi România, dar şi între tinerii ucraineni şi români din regiunea Cernăuţi. Marin 

Gherman a povestit celor prezenți la întâlnire despre proiectele media care sunt realizate de 

Centrul Media BucPress în contextul unei cooperări aprofundate cu parteneri din România.   

http://www.bucpress.eu/social/la-cernauti-a-avut-loc-3890
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Sergiu Dan, preşedintele Asociației Convergenţe Europene, şi Dmytro Saviuk, vice-

președintele  Institutului pentru Democratizare şi Dezvoltare, au menționat cooperarea 

eficientă dintre asociaţiile pe care le conduc referitoare la comemorarea victimelor masacrului 

de la Fântâna Albă, la organizarea unor acţiuni știinţifice împreună cu Centrul de Studii 

Româneşti al universităţii cernăuţene, argumentând că este necesară o implicare civică a 

tinerilor în contextul apropierii ucraineano-române. 

La discuţii au mai participat Liubov Melniciuk, președintele Centrului de Studii Româneşti, 

Liliana Simionescu, membră ACE, Vitalie Zâgrea, preşedintele Ligii Tineretului Român 

„Junimea” din regiunea Cernăuţi, jurnalista Carolina Jitaru, expertul Oleg Cozaciuc, studenţi ai 

Universităţii din Cernăuţi. 

O chemare la dezvoltarea şi aprofundarea dialogului ucraineano-român prin intermediul 

tinerilor şi diplomaţiei civice, a înfrăţirii şi bunei colaborări între popoare a venit şi din partea 

domnului Ionel Ivan, ministru consilier al Consulatului General al României la Cernăuţi, care pe 

lângă mesajul transmis de Excelenţa sa, doamna Eleonora Moldovan, Consul General al 

României la Cernăuţi, a felicitat cele trei asociații cu prilejul desfășurării primei întâlniri 

informale între tineri români şi ucraineni la Cernăuți. 

BucPress TV şi Radio Cernăuți va realiza video şi audio reportaje pe marginea acestui 

eveniment din capitala Bucovinei istorice. 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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BREXIT GONEŞTE ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE. ECONOMIILE LOR FĂCUTE CU 

GREU SUNT DECIMATE DE PICAJUL LIREI 

http://www.business24.ro/locuri-de-munca/job-in-anglia/brexit-goneste-romanii-din-marea-britanie-economiile-lor-facute-

cu-greu-sunt-decimate-de-picajul-lirei-1582005?utm_source=business24.ro-

Cross&utm_medium=Brexit%20goneste%20romanii%20din%20Marea%20Britanie.%20Economiile%20lor%20facute%

20cu%20greu%20sunt%20decimate%20de%20picajul%20lirei&utm_campaign=Interpromo 

 

Guvernul Marii Britanii va activa, pe 29 martie, Articolul 50 din tratatul UE, moment care 

va marca oficial divorţul Londrei de blocul comunitar. 

Evenimentul ar putea fi dublat de o perioada de volatilitate a pieţei valutare, cursul de schimb 

al lirei faţă de principalelele valute fiind aşteptat să înregistreze oscilaţii puternice în perioada 

următoare, după cum anunţă analistii consultaţi de ziarul Daily Mail. 

Vestea unei noi etape de rapidă depreciere a lirei sterline începe să-i pună serios pe gânduri 

pe românii care muncesc de ani buni în Regatul Unit, economiile lor pentru vacanţa de 

Paşte şi sezonul estival fiind supuse riscului de a-şi pierde din valoare. 

Faţă aceeaşi perioadă a anului trecut, lira a pierdut deja 9% în faţa monedei euro şi 12% faţă 

de dolar, în lumina rezultatului referendumului pentru Brexit şi a turbulenţelor iscate de acesta. 

Un nou episod de genul acesta ar fi un scenariu de cosmar pentru toţi românii stabiliţi în Marea 

Britanie, în contextul în care viaţa de zi cu zi a ajuns să îi coste tot mai mult. 

"Suntem oricum afectaţi de această situaţie. Eu o să muncesc pe 29 martie. Nu mi-am 

programat o vacanţă de Paste acasa, voi ajunge în ţară abia prin luna mai, cu gândul de a 

obţine un credit de dezvoltare pe firmă şi de a investi în energie. 

Nu cred că pentru noi se pune problema relocării în altă ţară europeană, câtă vreme 

contextual politico-economic din UE este încă neclar. Vorbim mai degraba de o revenire 

masivă în ţară: 10-20 de procente din românii aflaţi aici la muncă se vor întoarce acasă 

definitiv până în vară. 

În maxim 6 luni, cred ca vom avea un retur de 50% al forţei de muncă din Marea Britanie, 

dar acest lucru depinde şi de legislaţia care va fi adoptată de Londra", explică Constantin 

Vatajelu, un economist stabilit de mai bine 7 ani în Regatul Unit, pentru Business24.ro. 

 

http://www.business24.ro/locuri-de-munca/job-in-anglia/brexit-goneste-romanii-din-marea-britanie-economiile-lor-facute-cu-greu-sunt-decimate-de-picajul-lirei-1582005?utm_source=business24.ro-Cross&utm_medium=Brexit%20goneste%20romanii%20din%20Marea%20Britanie.%20Economiile%20lor%20facute%20cu%20greu%20sunt%20decimate%20de%20picajul%20lirei&utm_campaign=Interpromo
http://www.business24.ro/locuri-de-munca/job-in-anglia/brexit-goneste-romanii-din-marea-britanie-economiile-lor-facute-cu-greu-sunt-decimate-de-picajul-lirei-1582005?utm_source=business24.ro-Cross&utm_medium=Brexit%20goneste%20romanii%20din%20Marea%20Britanie.%20Economiile%20lor%20facute%20cu%20greu%20sunt%20decimate%20de%20picajul%20lirei&utm_campaign=Interpromo
http://www.business24.ro/locuri-de-munca/job-in-anglia/brexit-goneste-romanii-din-marea-britanie-economiile-lor-facute-cu-greu-sunt-decimate-de-picajul-lirei-1582005?utm_source=business24.ro-Cross&utm_medium=Brexit%20goneste%20romanii%20din%20Marea%20Britanie.%20Economiile%20lor%20facute%20cu%20greu%20sunt%20decimate%20de%20picajul%20lirei&utm_campaign=Interpromo
http://www.business24.ro/locuri-de-munca/job-in-anglia/brexit-goneste-romanii-din-marea-britanie-economiile-lor-facute-cu-greu-sunt-decimate-de-picajul-lirei-1582005?utm_source=business24.ro-Cross&utm_medium=Brexit%20goneste%20romanii%20din%20Marea%20Britanie.%20Economiile%20lor%20facute%20cu%20greu%20sunt%20decimate%20de%20picajul%20lirei&utm_campaign=Interpromo
http://www.dailymail.co.uk/money/holidays/article-4348864/How-steel-sterling-switchback-ride.html
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Viaţa din Marea Britanie a ajuns să fie din ce în ce mai scumpă pentru românii plecaţi să 

muncească acolo. În ultimele luni, inflaţia a început să ridice preţurile unor produse în ritm 

vertiginos, produsele de import, alimentele şi carburanţii înregistrând creşteri ale preţurilor 

cuprinse între 5-18 procente. 

"Nu este o criză pe care să o resimţim numai noi. Scumpirile au dus la închiderea peste 

noapte a unor magazine de aici (Northampton - n.red). 

Ieri am trecut cu maşina prin oras şi am văzut două magazine mari, unul de jucării şi produse 

pentru copii şi unul de mobila, închise definitiv şi fără vreun avertisment dat clienţilor. Situaţia 

se regăseşte la nivelul întregii ţări. Se inchid în ritm accelerat magazinele care nu mai 

înregistrează vânzări", mai spune Constantin Vatajelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: business24.ro 
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NOAPTEA LITERATURII EUROPENE LA BUDAPESTA – INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 

BUDAPESTA PARTICIPĂ CU O NUVELĂ DE RUXANDRA CESEREANU 

http://www.asiiromani.com/noaptea-literaturii-europene-la-budapesta-institutul-cultural-roman-budapesta-

participa-cu-o-nuvela-de-ruxandra-cesereanu/ 

 

 

Joi, 30 martie 2017, în intervalul 19:00-23.00, 22 de spații culturale şi neconvenționale din 

centrul Budapestei găzduiesc tot atâtea țări care prezintă câte o proză scurtă a unui scriitor 

contemporan, în interpretarea actorilor Teatrului Katona József, la Noaptea Literaturii 

Europene. 

Institutul Cultural Român Budapesta, în calitate de co-organizator, participă la Noaptea 

Literaturii Europene cu nuvela „Aruncă-te nu te arunca” de Ruxandra Cesereanu, în 

traducerea lui Selyem Zsuzsa. Nuvela va fi citită de actrița Mészáros Blanka în Depozitul 

Verde al sălii KAMRA de la Teatrul Katona József (Ferenciek tere 4., sectorul V). 

Noaptea Literaturii Europene este un proiect inițiat de clusterul EUNIC (Rețeaua Europeană a 

Institutelor Culturale Naționale) din Budapesta. Obiectivul principal al proiectul este să 

promoveze lectura și să apropie cititorii de literatura universală printr-un happening literar 

neconvențional. Printre locațiile alese sunt şi spații care în mod obişnuit nu sunt accesibile 

publicului sau reprezintă o atracție specială. Lecturile vor fi repetate la fiecare jumătate de oră, 

http://www.asiiromani.com/noaptea-literaturii-europene-la-budapesta-institutul-cultural-roman-budapesta-participa-cu-o-nuvela-de-ruxandra-cesereanu/
http://www.asiiromani.com/noaptea-literaturii-europene-la-budapesta-institutul-cultural-roman-budapesta-participa-cu-o-nuvela-de-ruxandra-cesereanu/
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astfel ca publicul să poată vizita mai multe locații pe parcursul evenimentului. 

Parteneri principali sunt Primăria oraşului Budapesta şi Teatrul Katona József. 

Mai multe informații: http://www.irodalomejszakaja.hu/romania 

https://www.facebook.com/events/1826378987614115/ 

Intrarea este liberă. 

ICR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: asiiromani.com 

https://webmail.icr.ro/OWA/redir.aspx?C=36666d953b31489387de2ce59ab0f7e6&URL=http%3a%2f%2fwww.irodalomejszakaja.hu%2fromania
https://www.facebook.com/events/1826378987614115/
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„CINEMA, MON AMOUR”, ÎN PREMIERĂ LONDONEZĂ 

http://www.asiiromani.com/cinema-mon-amour-in-premiera-londoneza/ 

 

Programul „Cinematecii Româneşti” a Institutului Cultural Român din Londra se relansează 

mâine, 29 martie, cu premiera londoneză a unuia dintre cele mai apreciate documentare ale 

ultimilor ani, ,,Cinema, Mon Amour”, în regia lui Alexandru Belc. 

Filmul prezintă povestea lui Victor Purice – manager, fost proiecţionist şi cinefil împătimit, şi a 

celor două angajate ale sale, Cornelia şi Lorena. Zi de zi, aceştia se luptă pentru a păstra în 

funcţiune cinematograful „Dacia Panoramic” din Piatra Neamţ – unul dintre ultimele 

cinematografe rămase în România în prezent. Cu nostalgia sălilor pline şi entuziasmului 

public, Victor visează să aducă înapoi zilele de glorie de altădată, dar realitatea îi 

administrează lecţii foarte dure. 

,,Cinema, Mon Amour” a câştigat premiul pentru ,,Cel mai bun film documentar” la Premiile 

Gopo din anul 2016. Tot în acelaşi an, filmul a fost inclus în competiţia de documentare a 

Festivalului de la Sarajevo, iar mai apoi a câştigat ,,Premiul pentru cel mai bun montaj” la 

Docuart. De asemenea, pelicula a putut fi vizionată, cu sprijinul ICR Londra, şi în programul 

Festivalului Internaţional de Film de la Edinburgh din 2016, bucurându-se de aprecierea 

cinefililor britanici. 

,,Cinemateca Românească” este unul dintre programele permanente ale ICR Londra, menit să 

pună în valoare filme româneşti din toate timpurile, multe prezentate în Marea Britanie pentru 

prima dată. Proiecţiile, cu frecvenţă lunară, sunt realizate în parteneriat cu Centrul Naţional al 

Cinematografiei din Bucureşti. 

Mai multe detalii la www.icr-london.co.uk 

ICR 

 

 

 

 

Sursă: asiiromani.com 

http://www.asiiromani.com/cinema-mon-amour-in-premiera-londoneza/
http://icr-london.us6.list-manage.com/track/click?u=3756c6133b&id=c0038af07d&e=08bbcd01cf
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NUMĂRUL ROMÂNILOR TRATAŢI CA SCLAVI ÎN MAREA BRITANIE E DIN CE ÎN CE MAI 

MARE 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-romanilor-tratati-ca-sclavi-in-marea-britanie-e-din-ce-in-

ce-mai-mare-1459739 

 

Cei mai mulţi români traficaţi în Marea Britanie lucrează "la negru" ca muncitori 

necalificaţi în construcţii şi la spălătorii auto, a declarat, joi, comisarul şef Robert Marin, 

din Ministerul de Interne. 

La rândul său, comisarul Kevin Hyland, raportor britanic pentru problematica traficului de 

persoane şi a sclaviei moderne, a arătat că numărul românilor exploataţi prin muncă este 

din ce în ce mai mare în Marea Britanie, în 202 din 3.100 de cazuri de sclavie modernă fiind 

implicaţi români. 

Robert Marin este directorul general adjunct al Direcţiei Generale Management Operaţional 

(DGMO) din MAI. Acesta a spus că România şi Marea Britanie au statistici diferite în ceea ce 

priveşte numărul de români victime ale traficanţilor de persoane. 

"Vorbim de două evaluări separate pe care România şi Marea Britanie le are, în sensul că 

dacă luăm în considerare valorile britanice, vorbim de un număr considerabil de victime, dar 

evaluările din România indică un număr mai mic de victime exploatate în Marea Britanie. 

Lucrăm împreună pentru a corela aceste date. 

Diferenţele sunt legate de modul în care se aplică în cele două jurisdicţii actele normative în 

vigoare. Vorbim de sisteme diferite de evaluare a situaţiilor în care se găsesc victimele, vorbim 

de mecanisme diferite în care victimele sunt introduse, incercăm să corelăm cele două 

statistici. 

Statisticile noastre arată un număr mult mai mic de victime identificate efectiv pe 

teritoriul Marii Britanii", a spus comisarul şef de la Bucuresti. 

Acesta a explicat că, în Marea Britanie, dacă victima nu doreşte ca datele să-i fie transmise 

mai departe către autorităţile din România, acestea rămân doar în sistemul britanic. 

 

 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-romanilor-tratati-ca-sclavi-in-marea-britanie-e-din-ce-in-ce-mai-mare-1459739
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/numarul-romanilor-tratati-ca-sclavi-in-marea-britanie-e-din-ce-in-ce-mai-mare-1459739
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"De aici şi această diferenţă mare. Asta nu însemnă că nu vom identifica acest fenomen ca o 

prioritate pentru Ministerul de Interne", a arătat Marin. 

Comisarul a mai spus ca cei mai mulţi romăni sunt exploataţi în Marea Britanie prin 

muncă brută, în construcţii, ca muncitori necalificaţi şi în spălătoriile auto. 

"Găsim un număr mare de cetăţeni români identificaţi de-a lungul timpului ca muncind în acele 

spălătorii şi acolo există riscul producerii unor fapte de trafic de persoane. Fenomenul muncii 

la negru este coroborat cu aceste afaceri ale unor traficanţi", a precizat Robert Marin. 

El a mai spus că, în ultimii şase ani, mai mulţi ofiţeri de poliţie români au lucrat în unităţ i de 

poliţie britanice, în jurisdicţiile în care existau probleme. 

"Din 2012 până în prezent am avut şi 10 ofiţeri de poliţie care au lucrat în Metropolitan Police 

şi au avut investigaţii directe cu partenerii din Marea Britanie. Avem la momentul de faţă cel 

mai mare număr de investigaţii comune existent în Europa între două ţări. Acest număr poate fi 

interpretat în două feluri: avem un fenomen foarte mare sau colaborăm foarte bine", a 

completat Marin. 

 

Ce spun britanicii despre românii exploataţi 

Comisarul Kevin Hyland, raportor britanic pentru problematica traficului de persoane şi a 

sclaviei moderne, a declarat că, în 2016, în Marea Britanie s-au raportat 3.100 de cazuri de 

sclavie modernă, iar în 202 dintre acestea au fost implicaţi români, un număr foarte mare, 

având în vedere ca în cele peste 3.000 de cazuri erau implicaţi cetăţeni din 100 de ţări. 

Hyland a spus că numărul românilor exploataţi prin muncă este din ce în ce mai mare în 

Marea Britanie. 

El a precizat că, anul trecut, au existat informaţii despre un număr foarte mare de cazuri, 

respectiv aproximativ 30.000, dar au fost raportate şi dovedite 3.100. 

Kevin Hyland a mai spus ca legislaţia celor două ţări diferă, în Marea Britanie fiind investigat şi 

sectorul privat, pentru că din lanţurile de furnizori apar cele mai importante acte de sclavie 

modernă. 

Comisarul britanic a adaugat că, în fiecare an, companiile private sunt obligate să afiseze pe 

site o declaraţie potrivit căreia nu folosesc persoane traficate pentru a produce bunuri şi 
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servicii, iar aceste declaraţii sunt verificate de autorităţi. 

Declaraţiile au fost făcute dupa ce comisarul Kevin Hyland şi ministrul Afacerilor Interne, 

Carmen Dan, au participat la un seminar organizat de Ambasada Marii Britanii, cu ocazia 

vizitei printului Charles în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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AMBASADORUL CANADEI: TOŢI ROMÂNII SUNT PRIMIŢI FĂRĂ VIZĂ DE LA 1 

DECEMBRIE. IATĂ CE TREBUIE SĂ FACĂ 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ambasadorul-canadei-toti-romanii-sunt-primiti-fara-viza-de-la-1-

decembrie-iata-ce-trebuie-sa-faca-1459712 

 

Românii care deţin o viză validă pentru SUA sau au primit o viză pentru Canada în ultimii 10 

ani vor putea călători fără vize de la 1 mai, iar de la 1 decembrie toţi cetăţenii români vor putea 

merge în Canada fără viză, a anuntaţ, joi, ambasadorul acestei ţări în Romania, Kevin 

Hamilton. 

"Vreau să disociez acordul de liber schimb UE-Canada de chestiunea vizelor. Sunt chestiuni 

complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul României eliminarea vizelor pentru 

turiştii români şi acesta este o chestiune separată de acordul de liber schimb UE-Canada. 

Oficialii canadieni au evaluat România, am văzut progresele pe care le-au facut în domenii 

precum paşapoartele, reglementarea migraţiei, etc şi de aceea cu încredere am convenit un 

acord în urma căruia cetăţenii romăni vor putea, foarte curând, să călătorească în Canada fără 

vize. 

Concret, începând cu data de 1 mai, un cetăţean român care fie deţine o viză validă pentru 

SUA sau a primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani va putea călători fără vize în Canada. 

Începând cu data de 1 decembrie toţi cetăţenii români vor putea merge în Canada fără viză", a 

precizat ambasadorul Canadei. 

 

Ce trebuie să facă românii pentru a călători în Canada 

Diplomatul susţine că tot ce ce trebuie să facă românii pentru a putea călători în Canada este 

să completeze un formular care se află pe site-ul Ambasadei, respectivElectronic Travel 

Authority. 

"Durează două minute şi costă şapte dolari. Acesta este furnizat tuturor cetăţenilor din ţările 

scutite de vize care doresc să viziteze Canada fie în scopuri turistice sau pentru afaceri. Dacă 

în 2017 intentionaţi să vizitaţi Canada, asta este ceea ce trebuie să faceţi", a adaugat 

ambasadorul Canadei. 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ambasadorul-canadei-toti-romanii-sunt-primiti-fara-viza-de-la-1-decembrie-iata-ce-trebuie-sa-faca-1459712
http://www.ziare.com/diaspora/romani-canada/ambasadorul-canadei-toti-romanii-sunt-primiti-fara-viza-de-la-1-decembrie-iata-ce-trebuie-sa-faca-1459712
http://www.ziare.com/europa/uniunea-europeana/romanii-vor-merge-fara-vize-in-canada-parlamentul-european-a-adoptat-acordul-ceta-1453930
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În ceea ce priveşte CETA, acordul de liber schimb dintre UE şi Canada, diplomatul canadian 

susţine că România este perfect plasată pentru a beneficia direct de toate domeniile CETA, fie 

că este vorba de schimburile de bunuri, reducerea tarifelor vamale, protejarea drepturilor de 

proprietate intelectuală şi mobilitatea forţei de muncă. 

"Cel mai imediat şi mai semnificativ impact va fi eliminarea tuturor tarifelor pentru majoritatea 

produselor şi serviciilor româneşti exportate în Canada, 99% din tarifele impuse bunurilor 

româneşti vor fi eliminate. Parlamentul European a ratificat deja acest acord. Parlamentul 

canadian este programat să ratifice acest acord în saptămânile următoare şi atunci va intra în 

vigoare. 

În prezent, peste 300 de companii româneşti, de toate mărimile, exportă o gamă largă de 

bunuri şi servicii spre Canada. Exemplele includ îmbracăminte şi încălţăminte, maşini şi 

echipamente electrice. Valoare actuală a exporturilor româneşti spre Canada este de peste 

200 milioane de euro cu potenţial de creştere semnificativă după CETA. Similar un număr de 

40.000 de locuri de muncă romaneşti susţin aceste exporturi şi există oportunităţi pentru 

crearea de noi locuri de muncă dupa CETA", a adaugat Kevin Hamilton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/europa/uniunea-europeana/zi-decisiva-pentru-acordul-ceta-europarlamentarii-dau-votul-la-strasbourg-1453888
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CONCURS ŞCOLAR PE TEMA „DESCOPERĂ ROMÂNIA” ÎN DEPARTAMENTUL SARTHE 

DIN FRANŢA 

http://www.timpromanesc.ro/concurs-scolar-pe-tema-descopera-romania-in-departamentul-sarthe-din-franta 

 

Ambasadorul Luca Niculescu a fost invitatul de onoare al finalei concursului şcolar pe tema 

„Descoperă România”, organizat de Casa Europei în Le Mans-Sarthe. 20 de Colegii care fac 

parte din „Cercul Europa” din Departamentul Sarthe au participat la mai multe etape ale 

concursului, a cărui finală a avut loc astăzi în Abaţia de l’Epau din Le Mans. 

La fiecare doi ani, Casa Europei organizează concursuri similare, în care una din ţările 

europene este subiectul principal. În 2017, câteva sute de elevi s-au întrecut în cunoştinţe 

legate de România, începând de la geografie, istorie, cultură, ajungând la gastronomie sau 

sport. Semifinaliştii au avut ocazia să discute cu ambasadorul României timp de o oră, imediat 

după etapa finală a concursului. Echipa Colegiului câştigător, formată din 12 elevi, a obţinut 

premiul cel mare: o excursie de 5 zile în România, în luna mai. 

La organizarea concursului a contribuit şi o tânără din România, Olimpia Mihaela Buhaiu, care 

lucrează timp de un an la Casa Europei din Le Mans-Sarthe, în cadrul programului Serviciul 

European de Voluntariat. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BELGIENII CAUTĂ MEDIATORI INTERCULTURALI VORBITORI DE ROMÂNĂ 

http://www.timpromanesc.ro/belgienii-cauta-mediatori-interculturali-vorbitori-de-romana 

 

Limba română a fost inclusă de Serviciul Public Federal de Sănătate din Belgia pe lista limbilor 

pentru care vor fi folosiţi mediatori interculturali în domeniul serviciilor de sănătate. Este vorba 

despre un proiect pilot prin care serviciile publice de sănătate belgiene doresc să fie mai 

aproape de pacienţii care aparţin altor spaţii culturale. Până în data de 3 aprilie, cei care vor să 

fie incluşi în acest program pilot îşi pot depun candidatura şi deveni mediator-interpret, 

facilitând relaţia medic-pacient. Hans Verrept, şeful celulei de mediere interculturală din 

serviciile de sănătate belgiene, arată că în ultimele decenii s-a constatat o diversificare a etniei 

pacienţilor, ceea ce a creat nevoia depăşirii barierelor lingvistice şi culturale, problematică în 

unele cazuri. Acest tip de comunicare cu pacienţii de alte etnii sau confesiuni este deja folosit 

în unele spitale, cum este cazul Spitalului ”Marie Curie” din Charleroi, unde dr. Serge Treille, 

şeful Secţiei Nefrologie Dializă de la Spitalul Universitar, a apelat deja la mediatori şi interpreţi 

pentru a comunica mai bine cu pacienţii. 

Sistemul de conferinţe video va fi acum oferit şi medicilor generalişti. Proiectul-pilot va începe 

la sfârşitul lunii aprilie şi de el vor beneficia 120 de medici. 

 

Aplicaţiile se pot transmite AICI 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/belgienii-cauta-mediatori-interculturali-vorbitori-de-romana
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000:10921968135608
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ROMÂNIA, ŢARĂ PARTENERĂ LA CEA DE-A XXII-A EDIŢIE A CELUI MAI MARE FESTIVAL 

INTERNAŢIONAL DE FILM DIN LITUANIA (VILNIUS IFF) 

http://www.timpromanesc.ro/romania-tara-partenera-la-cea-de-a-xxii-a-editie-a-celui-mai-mare-festival-

international-de-film-din-lituania-vilnius-iff 

 

În data de 31 martie, începând cu ora 17.30, la Forum Cinemas Vingis din Vilnius, România 

este invitată ca ţară parteneră la cea de-a XXII-a ediţie a celui mai mare festival internaţional 

de film din Lituania (Vilnius IFF), eveniment în cadrul căruia regizorul Adrian Sitaru va fi 

prezent la proiecţia filmului „Fixeur“ și la sesiunea de dezbatere post-proiecţie. 

Invitaţia adresată României, reprezintă o dovadă a interesului suscitat de cinematografia 

românească şi o poziţionare a producţiilor româneşti pe plan internaţional. 

Astfel, vor fi prezentate publicului cele mai importante producţii cinematografice românești 

recente: „Sieranevada” – r. Cristi Puiu, „Bacalaureat” – r. Cristian Mungiu, „Fixeur” – r. Adrian 

Sitaru, „Câini”- r. Bogdan Mirică, „Inimi cicatrizate” – r. Radu Jude, „Două lozuri”- r. Paul 

Negoescu, „Ana, Mon Amour”- r. Călin Peter Netzer. O secțiune dedicată scurtmetrajelor 

cuprinde următoarele titluri: „Mă cheamă Costin” -r. -Radu Potcoavă, „O noapte în Tokoriki”- r. 

Roxana Stroe, „Sfârșitul lumii”- r. Catalin Rotaru, „Seven Months Later”- r. Andrei Creţulescu şi 

„Toate fluviile curg în mare”- r. Alexandru Badea. 

„Fixeur” este e cel de-al V-lea lungmetraj regizat de Adrian Sitaru după „Pescuit 

sportiv” (2008), „Din dragoste cu cele mai bune intenţii” (2011),„Domestic” (2012) şi 

„Ilegitim” (2016), producții care au câştigat distincţii importante. Având un subiect dramatic – 

traficul de tinere racolate de reţele infracţionale şi obligate să se prostitueze, filmul urmăreşte 

dilemele morale şi angoasele unui reporter aspirant care urmăreşte cazul, însă e scindat între 

profesie şi raportarea etică personală. Din distribuţie fac parte actorii: Tudor Aaron Istodor, 

Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki, Diana Spătărescu, Andreea Vasile, Adrian Titieni, Cristian 

Ilinca. 

Kino Pavasaris“este cel mai important festival internaţional de film din Lituania şi este 

structurat în secţiuni principale şi secundare, una din secţiunile principale fiind New Europe-

New Names, dedicată exclusiv producţiilor cinematografice de debut. Festivalul are un 

http://www.timpromanesc.ro/romania-tara-partenera-la-cea-de-a-xxii-a-editie-a-celui-mai-mare-festival-international-de-film-din-lituania-vilnius-iff
http://www.timpromanesc.ro/romania-tara-partenera-la-cea-de-a-xxii-a-editie-a-celui-mai-mare-festival-international-de-film-din-lituania-vilnius-iff
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parteneriat de câţiva ani cu Festivalul Internațional de Film Transilvania, Lituania fiind ţara 

invitată la ediţia din 2016 şi generând, astfel, premisele unei bune colaborări şi anul acesta. La 

ediţia anterioară a festivalului „Kino Pavasaris“, au fost prezentate publicului 200 de filme, iar 

ţara parteneră a fost Spania. Numărul mare de spectatori, aproximativ 113.000, a motivat 

organizatorii să extindă numărul secţunilor. În consecinţă, ediţia de anul acesta se anunţă a fi 

una cu o vizibilitate crescută şi o promovare articulată în media. 

Ediţia din 2017 a Festivalului „Kino Pavasaris” are parte de sprijinul Ambasadei României 

în Lituania, care a organizat, la 16 martie, un eveniment de prezentare a României drept ţară 

parteneră a Vilnius IFF. În cadrul evenimentului, a avut loc proiecţia filmului „Sieranevada” – 

regia Cristi Puiu. 

Evenimentul este susținut de ICR. 

 

 Sursă foto: ICR 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CU MIC, CU MARE, ÎN VIZITĂ LA EXPOZIŢIA „ION CREANGĂ ŞI PERSONAJELE SALE” DIN 

ALICANTE 

http://www.timpromanesc.ro/cu-mic-cu-mare-in-vizita-la-expozitia-ion-creanga-si-personajele-sale-din-alicante 

 

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a cursului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească 

(LCCR) în Spania, dar şi a 180 de ani de la naşterea marelui povestitor român, Ion Creangă, 

elevi ai cursului din Comunitatea Valenciană şi Regiunea Murcia, însoţiţi de părinţi şi bunici, au 

vizitat expoziţia cu desene inspirate din poveştile lui Ion Creangă realizate de Ary Murnu, din 

cadrul Muzeului Universităţii din Alicante, informează Occidentul Românesc. 

Copii, părinţi şi bunici (aproximativ 220 de persoane) din Benidorm, Elche, Alfaz del Pi, Molina 

de Segura, San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera şi Los Alcazares, s-au lăsat ghidaţi – 

în decorul de poveste, pe urmele lui Nică a lui Ştefan a Petrei – de către profesoarele Dorina 

Apostol, Alina Toderici, Violeta Gherman şi Ionela Dojană. Împreună, au vizitat expoziţia 

intitulată „Ion Creangă şi personajele sale” din cadrul Muzeului Universităţii din Alicante, 

sărbătorind, prin această excursie tematică, zece ani de LCCR în Spania. 

În cadrul Universităţii, personalul instituţiei a îndrumat vizitatorii şi le-a povestit despre diverse 

momente din istoria aşezământului academic; alături de grupul de copii şi adulţi a stat mai cu 

seamă Cătălina Iliescu, profesor universitar în cadrul Univesităţii din Alicante, coordonator al 

activităţii legate de expoziţia tematică „Ion Creangă”. Copiii au fost organizaţi în patru grupe, în 

funcţie de vârstă, pentru a participa, alături de părinţi, prin rotaţie, la toate activităţile din 

programul zilei. 

 

 Sursă foto: Occidentul Românesc 

 

http://www.timpromanesc.ro/cu-mic-cu-mare-in-vizita-la-expozitia-ion-creanga-si-personajele-sale-din-alicante
http://occidentul-romanesc.com/aniversare-romaneasca-la-muzeul-universitatii-din-alicante/
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Acesta a cuprins: vizitarea expoziţiei cu desene inspirate din poveştile lui Ion Creangă, atelier 

de citire de poveşti în limba română şi de desenat, vizitarea Muzeului Universităţii din Alicante, 

jocuri distractive şi recreative. La final, toată lumea s-a bucurat de distracţie în Parcul de 

Atracţii El Mundo de Los Niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursă: timpromanesc.ro 
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SENATORUL BADEA DESPRE PROMOVAREA PROTECŢIEI MUNCII DOMESTICE 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-despre-promovarea-protectiei-muncii-domestice 

 

În cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Paris, senatorul Viorel Badea, membru al 

Delegaţiei române la APCE, a prezentat, în calitate de raportor, proiectul de raport privind 

dreptul la muncă al lucrătorilor casnici din Europa. 

În expunerea sa, raportorul român a evidenţiat importanţa activităţii Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii (OIM) de la Geneva în domeniul promovării protecţiei muncii domestice, în special din 

perspectiva stabilirii unor standarde internaţionale menite să amelioreze condiţiile de lucru ale 

zecilor de milioane de lucrători casnici din întreaga lume. În context, a menţionat adoptarea 

Convenţiei OIM nr. 189 din 2011, instrument juridic internaţional cu relevanţă în domeniu şi 

care a intrat învigoare în septembrie 2013. De asemenea, în susţinerea proiectului său de 

raport, senatorul Badea a făcut referire şi la art. 2 şi 26 din Carta Socială Europeană revizuită 

a Consiliului Europei care consacră dreptul la demnitate în muncă şi, respectiv la condiţii 

echitabile de muncă pentru orice angajat. 

Proiectul de raport identifică drept principale cauze care vulnerabilizează lucrătorii casnici, pe 

de o parte, statutul socio-economic adesea modest, care îi face pe unii dintre aceştia să 

recurgă la o serie de compromisuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor lor de trai şi ale familiilor 

lor rămase acasă, iar pe de altă parte, lipsa informării cu privire la drepturile de care dispun şi 

posibilele remedii pe care le au la îndemână pentru a semnala existenţa unor încălcări 

sauabuzuri. 

În cadrul dezbaterii pe marginea acestui proiect de raport membrii comisiei au evidenţiat 

printre alteleprecaritatea statutului lucrătorilor casnici, care îi poate transforma cu uşurinţă în 

victime ale abuzurilor de orice natură şi necesitatea combaterii fenomenului intermediarilor 

care se interpun în mod fraudulos între angajator şi angajat (aşa-zişii “caporali” din Italia). 

Totodată, au salutat menţionarea în raport a protecţiei maternităţii la locul de muncă, a 

accesului la consiliere juridică gratuită şi a importanţei încheierii unor contracte colective de 

muncă pentru această categorie de lucrători. 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-despre-promovarea-protectiei-muncii-domestice
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Raportorul român a arătat că, într-o proporţie covârşitoare, femeile reprezintă cel mai 

vulnerabil grup de lucrători casnici, întrucât acestea sunt percepute ca “ajutoare” în cadrul 

familiilor, aflate în imposibilitatea de a se apăra în mod adecvat în faţa unor potenţiale acte de 

violenţă, iar impresia unora dintre angajatori este că lucrătoarele casnice nu beneficiază de 

protecţie juridică şi depind de locul de muncă atât din punctul de vedere al venitului, cât şi al 

permisului de rezidenţă. În continuare, a mai subliniat că aria predilectă a lucrătorilor casnici în 

Europa se circumscrie statelor din vestul şi sudul continentului: Italia (27,5%), Spania (25%), 

Franța (23%), Germania (8,5%), Portugalia (5,1%), arătând că de exemplu în Italia peste 80% 

din lucrătorii casnici sunt străini. A menţionat totodată că 4,9% din joburile existente în 

Uniunea Europeană sunt în domeniul muncii domestice, lucru ce ilustrează importanţa 

economică a acestor locuri de muncă, pondere care în viitor va creşte având în vedere factorii 

demografici, culturali şi socio-economici. 

Cererea de lucrători casnici este influenţată potrivit raportorului român de statutul de salariat al 

ambilor soţi care determină dificultăţi în concilierea activităţii profesionale cu responsabilităţile 

familiale; îmbătrânirea rapidă a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă care face ca mai 

puţini adulţi să poată îngriji membri ai familiei care sunt bolnavi sau vârstnici; o creştere a 

costului vieţii si posibilităţi reduse de angajare în ţara de origine care determină multe 

persoane să-şi caute un loc de muncă în străinătate, de aici şi disponibilitatea de forţă de 

muncă ieftină în acest domeniu. 

În expunerea sa, senatorul Badea s-a referit şi la copiii lăsați acasă în grija rudelor părinţilor, 

aşa-zişii orfani albi (orfani bianchi), copii care se confruntă cu acute probleme de relaţionare, 

comportamentale şi de natură psihologică, efecte care se vor răsfrânge şi pe parcursul vieţii de 

adult; maternitatea, ca sursă de discriminare, menţionând în acest sens frecventele concedieri 

în contextul apariţiei unei sarcini sau, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, îndeplinirea 

în continuare a unor atribuţii casnice care presupun expunerea la agenţi chimici, temperaturi 

extreme, muncă în timpul nopţii, ridicarea de obiecte grele sau lipsa odihnei. Printre soluţiile 

propuse de raportor pentru asigurarea unui grad cât mai ridicat de protecţie a acestei categorii 

de lucrători se numără: formalizarea muncii domestice în toate statele membre ale Consiliului 

Europei prin extinderea şi la lucrătorii casnici a sferei de aplicare a dreptului muncii şi a 
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securităţii sociale;  instituirea unor mecanisme corespunzătoare de control; acompanierea la 

nivel legislativ a formalizării muncii domestice cu adoptarea unor stimulente de natură fiscală şi 

introducerea unor proceduri birocratice simplificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

33 

ÎN CONTEXTUL DECLANŞĂRII BREXITULUI, PREMIERUL CERE MINISTRULUI PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI SĂ MEARGĂ ÎN MAREA BRITANIE 

http://www.timpromanesc.ro/in-contextul-declantarii-brexitului-premierul-cere-ministrului-pentru-romanii-de-

pretutindeni-sa-mearga-in-marea-britanie 

 

Guvernul României a luat act de decizia Guvernului britanic de a activa oficial articolul 50 al 

Tratatului de la Lisabona prin care se declanşează procesul de ieşire din Uniunea Europeană. 

Executivul de la Bucureşti anunță decizia de a se implica activ în protejarea drepturilor şi 

intereselor cetăţenilor români din Marea Britanie, în promovarea mecanismelor de consolidare 

a colaborării Uniunii Europene cu UK post-Brexit şi în păstrarea prevederilor bugetare 

europene privind Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună a UE 2014-2020. 

În acest context, reprezentarea şi protejarea intereselor cetăţenilor români din Marea Britanie 

devine prioritară pentru Executivul român. Prim-ministrul Sorin Grindeanu a cerut ministrului 

pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, ca, în prima parte a lunii aprilie, să se 

deplaseze în Marea Britanie pentru a discuta cu membrii comunităţii româneşti şi cu autorităţile 

britanice. 

În cadrul vizitei oficiale, ministrul pentru românii de pretutindeni va reitera disponibilitatea părţii 

române de a coopera cu autorităţile britanice şi cu instituţiile europene pentru soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă românii din Marea Britanie. “Suntem preocupaţi  de protecţia 

drepturilor şi a intereselor cetăţenilor români care trăiesc, lucrează şi studiază pe teritoriul 

britanic. Voi sublinia că este necesară asigurarea unui tratament egal şi echitabil pentru 

cetăţenii români în raport cu cetăţenii celorlalte state membre”, a afirmat ministrul pentru 

românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac. 

În contextul Brexit-ului, la nivelul Guvernului a fost constituit un mecanism inter-ministerial care 

să fundamenteze mandatul general şi mandatele sectoriale ale României şi să urmărească 

negocierea ieș’lirii Marii Britanii din UE. Acest mecanism este organizat astfel: 

Ø Consiliul inter-ministerial pentru Brexit – care va oferi liniile politice pentru definirea poziţiilor 

României, mandatul general şi mandatele sectoriale, urmând să fie aprobate de Guvern. Acest 

Consiliu va fi condus de primul-ministru şi coordonat de ministrul delegat pentru afaceri 

europene, iar din componenţa lui vor face parte mai multe ministere. 

http://www.timpromanesc.ro/in-contextul-declantarii-brexitului-premierul-cere-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-sa-mearga-in-marea-britanie
http://www.timpromanesc.ro/in-contextul-declantarii-brexitului-premierul-cere-ministrului-pentru-romanii-de-pretutindeni-sa-mearga-in-marea-britanie
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Ø Comitetul de pilotaj – care va urmări procesul de negociere UE-UK 

Ø Comitetul de coordonare a afacerilor europene – care va asigura o informare constantă a 

tuturor ministerelor şi va oferi cadrul necesar pentru dezbateri ocazionale 

Ø Grupuri de lucru inter-ministeriale, organizate la nivel tehnic. Primele trei grupuri de lucru vor 

urmări fundamentarea poziţiei României pe următoarele trei domenii de negociere: libera 

circulaţie a persoanelor, implicaţiile la nivelul bugetului UE, relațiile externe şi de securitate. 

Acest mecanism inter-ministerial a fost aprobat printr-un Memorandum adoptat de Guvern în 

şedinţa din 22 martie, în condiţiile în care dialogul de până acum al României cu Comisia 

Europeană, precum şi exemplul altor state au arătat importanţa organizării, la nivel naţional, a 

unei structuri de coordonare pe tema dosarului Brexit. 
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MINISTRUL ANDREEA PĂSTÂRNAC S-A ÎNTÂLNIT CU ROMÂNII DIN SUA 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-andreea-pastarnac-s-a-intalnit-cu-romanii-din-sua 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, a avut, la Washington, întâlniri cu 

reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Statele Unite ale Americii cu care a discutat despre 

promovarea limbii române, a culturii şi tradiţiilor româneşti, anunță RRA. 

Potrivit sursei, ministrul Andreea Păstârnac a vorbit despre comunitatea românească din 

capitala americană: 

“Am vorbit la Washington cu o comunitate care, de-a lungul a trei sau patru generaţii, este un 

model de conectare la ceea ce înseamnă valorile democraţiei. Astăzi este o comunitate cu un 

influx extraordinar de tineri care lucrează la un mare nivel profesional şi care sunt preocupaţi 

de legătura cu România” a declarat aceasta. 

Oficialul român a afirmat că a fost plăcut surprinsă să afle faptul că există tabere de copii în 

SUA, organizate de comunităţile româneşti: “Am avut plăcerea să vizităm două comunităţi 

religioase la Washington. Am discutat foarte mult despre faptul că, pe lângă aceste comunităţi, 

funcţionează şcoli de limba română.” 

 

 Sursă foto: Mediafax 
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