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TRAFIC ÎNTRERUPT TEMPORAR, PE PODUL CALAFAT-VIDIN 

http://www.timpromanesc.ro/trafic-intrerupt-temporar-pe-podul-calafat-vidin-3 

 

Luni 4 septembrie 2017, între orele 13.00-15.00, joi, 7 septembrie 2017, între orele 13.00-

15.00 şi vineri, 8 septembrie 2017, între orele 09.00-11.00, circulația în ambele sensuri pentru 

toate vehiculele pe podul Calafat – Vidin va fi întreruptă pentru lucrări de întreținere și 

reparație.Anunțul a fost făcut de Societatea româno-bulgară ”Danube Bridge Vidin Calafat ad 

Bulgaria”, care se ocupă de administrarea podului Calafat – Vidin. 

 

În intervalul orar specificat, autovehiculele vor fi oprite în zonele adiacente Punctului de trecere 

a Frontierei Calafat, până la momentul reluării traficului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/trafic-intrerupt-temporar-pe-podul-calafat-vidin-3
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MINISTRUL MELEȘCANU ATENȚIONEAZĂ DESPRE PROBLEMELE CU CARE SE 

CONFRUNTĂ MINORITATEA ROMÂNĂ ÎN UNGARIA 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-atentioneaza-despre-problemele-cu-care-se-confrunta-

minoritatea-romana-in-ungaria 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a avut miercuri, 30 august 2017, convorbiri cu 

omologul său ungar, Péter Szijjártó.Consultările celor doi miniștri au avut loc în marja 

Reuniunii Anuale a Diplomației Române, în cadrul căreia oficialul ungar a susținut un discurs, 

la invitația omologului român, pe teme regionale și europene. Cu această ocazie, cei doi 

oficiali au confirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, în beneficiul 

reciproc al celor două țări şi al cetăţenilor. Ministrul Teodor Meleşcanu a accentuat necesitatea 

dezvoltării, în continuare, a cooperării economice, prin proiecte sectoriale, precum și a 

interconectării regionale în domeniul transportului de gaze naturale. A urat succes Ungariei în 

calitate de preşedinţie rotativă a Grupului Vişegrad. 

 

În cadrul întrevederii bilaterale, a fost reliefată importanţa acordată relației româno-ungare, din 

perspectiva dialogului politico-diplomatic și a cooperării în domeniul economic, fiecare dintre 

cele două state fiind pentru celălalt unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali. Cei doi 

demnitari au exprimat interesul pentru intensificarea cooperării economice bilaterale, prin 

identificarea de noi oportunități care să accelereze volumul schimburilor comerciale și a 

investițiilor reciproce în cele două state. Ministrul Teodor Meleșcanu a exprimat interesul 

pentru organizarea, în toamna acestui an, a unei noi sesiuni a Comisiei Economice Mixte 

româno-ungare. 

 

Totodată, a fost discutată cooperarea bilaterală sectorială în baza proiectelor în curs de 

derulare, îndeosebi în domenii precum energia și infrastructura, precum și necesitatea 

identificării de noi oportunități de cooperare. 

 

Șeful diplomației române a reiterat, în dialogul cu omologul său ungar, problemele cu care se 

confruntă minoritatea română în Ungaria, îndeosebi lipsa unui sistem adecvat de educație în 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-atentioneaza-despre-problemele-cu-care-se-confrunta-minoritatea-romana-in-ungaria
http://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-atentioneaza-despre-problemele-cu-care-se-confrunta-minoritatea-romana-in-ungaria
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limba maternă, precum și lipsa unei mass-media reale în limba română. A făcut apel, în acest 

context, la implicarea substanțială a autorităților de la Budapesta în asigurarea și promovarea 

drepturilor persoanelor aparținând minorității române în conformitate cu obligațiile 

internaționale asumate de Ungaria în acest sens și cu principiul reciprocității. 

 

Ministrul Afacerilor Externe a reiterat angajamentul ferm al României pentru asigurarea și 

promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorității  maghiare, precum și constanța 

deschiderii spre dialog a părții române pentru soluționarea aspectelor care privesc minoritatea 

națională a fiecărui stat pe teritoriul celuilalt stat, în mod deosebit în cadrul instituțional 

convenit în acest scop prin Tratatul politic de bază, respectiv Comitetul de specialitate româno-

ungar de cooperare în domeniul minorităţilor naţionale. 

 

În perspectiva evenimentelor care vor marca anul 2018, ministrul român al afacerilor externe a 

evocat necesitatea unui grad de încredere care să permită abordarea deschisă şi fără accente 

emoţionale, inclusiv a temelor faţă de care cele două state au poziţionări diferite. În acest 

context, ministrul Meleșcanu a avansat omologului ungar propunerea organizării unui 

eveniment internațional pentru marcarea Centenarului Primului Război Mondial, care să 

implice, pe lângă România și Ungaria, și alte state relevante din regiune, propunere acceptată 

de omologul ungar. 

 

Cu privire la subiectele de pe agenda europeană, au fost dezbătute teme actuale, precum 

viitorul Europei şi Brexit. Partea română a reliefat importanța unei abordări unitare, coerente şi 

principiale în gestionarea provocărilor actuale de pe agenda internă și externă a Uniunii 

Europene, astfel încât să se asigure consolidarea proiectului european și a profilului UE în 

plan global. 

 

De asemenea, cei doi miniștri au trecut în revistă evoluțiile din Balcanii de Vest, subliniindu-se 

faptul că este esențială menținerea securității și stabilității în regiune și accentuându-se 

necesitatea ancorării ireversibile a regiunii pe calea europeană. 
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Ambii demnitari au exprimat susţinerea fermă pentru continuarea procesului de extindere a 

UE, cu rol esențial în asigurarea stabilităţii, democraţiei şi securităţii întregii Europe, subliniind 

importanța menținerii credibilității politicii de extindere în raport cu statele candidate și 

aspiranți. 

 

În discuţii au fost abordate şi evoluţiile din vecinătatea estică, ministrul Teodor Meleşcanu 

reiterând faptul că România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al 

Republicii Moldova și va pleda la nivelul UE în favoarea consolidării sprijinului european pentru 

autoritățile de la Chișinău, pe baza implementării agendei de reforme. 

 

 Foto: hotnews.ro 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VEACESLAV ȘARAMET LAUDĂ TINERII MOLDOVENI CARE VIN LA STUDII ÎN ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-lauda-tinerii -moldoveni-care-vin-la-studii-in-romania 

 

Veaceslav Șaramet, secretar de Stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), se 

află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 30 august – 4 septembrie. 

 

În acest context, demnitarul român conduce o delegație formată din experți MRP și 

reprezentanți ai Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”, la inaugurarea celei de-a doua ediții a 

Salonului Internațional de carte „Bookfest” de la Chișinău. 

 

„Una dintre cele mai valoroase resurse ale Republicii Moldova este reprezentată de tinerii care 

vin la studii în România și care, prin bagajul de cunoștințe acumulat de-a lungul timpului, 

reușesc să contureze proiecte de impact asupra comunității, de aceea Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni își propune să fie aproape de aceștia prin programe și proiecte 

dedicate educației și mass-media în limba română”, a subliniat secretarul de stat. 

 

Totodată, demnitarul a avut întrevederi atât cu reprezentanți ai mediului asociativ din 

Republica Moldova, precum și cu beneficiari ai finanțărilor nerambursabile oferite de MRP, 

prilej prin care a avut loc un dialog constructiv pe tema îmbunătățirii procesului de acordare de 

fonduri, în vederea sprijinirii inițiativelor, acțiunilor, proiectelor și programelor dedicate păstrării 

și promovării identității românești. 

 

De asemenea, în continuarea agendei de lucru, secretarul de stat va participa la festivitatea de 

începere a anului școlar de la Comrat și va avea întrevederi cu vice-ministrul culturii, Igor 

Șarov, șeful Biroului cu Diaspora, Olga Coptu, întâlniri suplimentare cu alți beneficiari ai 

finanțărilor MRP și cu reprezentanți ai mass-media. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-lauda-tinerii-moldoveni-care-vin-la-studii-in-romania
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ZIUA LIMBII ROMÂNE, SĂRBĂTORITĂ ÎN SERBIA 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-in-serbia 

 

Cu ocazia Zilei Limbii Române, Institutul Cultural Român, prin Direcția Românii din Afara 

Granițelor, organizează în Serbia, atât în regiunea Voivodina, cât și în Timoc, o serie de 

evenimente culturale care să promoveze limba română și folclorul românesc specific 

comunităților românești din cele două zone. 

 

Astfel, în Timoc, la Casa de Cultură din Podgoraţ – comuna Bolievaț, va avea loc, miercuri 30 

august 2017, începând cu ora 19.00, un concert al interpretei de muzică populară Steliana 

Sima, alături de instrumentiştii Mirel Bria (vioară) şi Augustin Dinu (acordeon). 

 

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociaţia pentru Cultura Românilor/Vlahilor din 

Serbia „Ariadnae Filum”, Primăria din Podgoraţ şi Protopopiatul Ortodox Român al Daciei 

Ripensis din Timoc. Din partea Institutului Cultural Român va participa vicepreşedintele Mirel 

Taloş şi Radu Baltasiu, directorul Direcţiei Românii din Afara Graniţelor. 

 

Duminică 3 septembrie 2017, de la ora 18.00, în Sala de Sport a Şcolii Generale din Satu Nou, 

în Voivodina, va avea loc concertul de muzică populară al interpretelor Valeria Arnăutu şi 

Florica Zaha. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia 

şi Consulatul General al României din Vârșeț. Totodată, intrarea în cadrul concertelor este 

liberă. 

 

Steliana Sima este o cunoscută interpretă de muzică populară din zona Romanaţi. A început 

să cânte încă din şcoala generală, iar din anul 1983 a început să participe la concursuri şi s-a 

angajat la Ansamblul „Rapsodia Oltului”, colaborând şi cu Ansamblul „Plaiurile Oltului”. În 

1987, după ce a cunoscut-o pe Maria Ciobanu, s-a angajat ca solist vocal la Ansamblul Artistic 

„Ciocârlia” pe care mai târziu a ajuns să-l conducă. 

 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-in-serbia


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

8 

Valeria Arnăutu s-a născut într-o familie de meșteri populari, a dus mai departe cu mândrie 

dragostea și respectul pentru folclorul românesc. Interpretă a cântecului popular bănățean și 

jurnalist, și-a dedicat întreaga carieră promovării folclorului românesc pe întreg globul, acolo 

unde oamenii au dorit și au avut răgazul să îi asculte cântecul și să îi admire portul. De-a 

lungul carierei sale a participat la numeroase turnee și festivaluri, în țări precum Portugalia, 

Grecia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Italia, Germania, Franța, Republica Moldova, 

Iordania, Turcia, precum și pe continentul nord-american, în California, Florida, New York. 

 

Florica Zaha este o cântăreață de muzică populară din zona Bihorului. Cariera ei a început la 

Oradea, unde a câștigat premiul întâi la concursul folcloric „Mândru-i cântecu-n Bihor”. Florica 

Zaha s-a apropiat de folclorul tradițional bihorean cu dorința de a culege atât cântecele 

autohtone din această zonă, cât și portul popular. Artista deține un repertoriu de două sute de 

cântece, în cele 15 albume semnate de ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

9 

CELEBRAREA ZILEI LIMBII ROMÂNE LA ICR LISABONA 

http://icr.ro/pagini/celebrarea-zilei-limbii-romane-la-icr-lisabona-30051 

 

Marți, 5 septembrie 2017, între orele 15:00 și 19:00, ICR Lisabona celebrează Ziua Limbii 

Române printr-un eveniment care va oferi publicului portughez ocazia de a cunoaște mai bine 

România, dintr-o perspectivă complexă, pluridiciplinară. 

La sediul ICR Lisabona din Rua do Barão nr. 10 (Alfama), participanții vor putea asista la 

cursuri cu tematici diverse: noțiuni generale despre istoria și geografia României, evocări ale 

unor importante personalități românești, asemănări și deosebiri între limbile română și 

portugheză (similitudini semantice/ fonetice, „falși prieteni“), lecții demonstrative de artă 

culinară cu degustare și informații turistice despre România. 

 

Cursurile vor fi susținute de Prof. Dr. Simion Doru Cristea şi Prof. Rodica-Adriana Covaci, 

conform următorului program: 

15:00-15:30 – Regele Carol al II-lea, născut în România, mort în Portugalia I, curs susținut de 

prof. Simion Doru Cristea; 

15:30-16:00 – La pas prin Romania, curs susținut de prof. Rodica Adriana Covaci; 

16:00-16:30 – Folosirea și regimul prepozițiilor în limba română I, curs susținut de prof. Simion 

Doru Cristea; 

16:30-17:00 – De la romanță la fado, curs susținut de prof. Rodica Adriana Covaci; 

17:00-17:30 – Regele Carol al II-lea, născut în România, mort în Portugalia II, curs susținut de 

prof. Simion Doru Cristea; 

17:30-18:00 – Cum ar fi fost lumea fără români, curs susținut de prof. Rodica Adriana Covaci; 

18:00-18:30 – Folosirea și regimul prepozițiilor în limba română II, curs susținut de prof. Simion 

Doru Cristea; 

18:30-19:00– Gusturi și gustări românești, curs cu degustare susținut de prof. Rodica Adriana 

Covaci. 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/celebrarea-zilei-limbii-romane-la-icr-lisabona-30051
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ROMÂNIA VA AVEA CONSULAT LA EDINBURGH 

http://www.timpromanesc.ro/romania-va-avea-consulat-la-edinburgh 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul prin care se decide înfiinţarea 

Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 

Nord, informează Preşedinţia.Edinburgh este un oraș de pe coasta de est a Scoției, și capitala 

acesteia din 1437, parte a Marii Britanii. Totodată, acesta este primul oraş UNESCO al 

Literaturii, o recunoaştere de seamă a importanţei sale literare din trecut, coroborate cu viaţa 

sa literară activă din prezent, dar şi un  important centru financiar al Regatului Unit. 

 

De asemenea, şeful statului a semnat decretele prin care se acordă gradul diplomatic de 

ambasador lui Ion Jinga, reprezentantul permanent a României la ONU, şi lui Stelian Stoian, 

reprezentantul ţării noastre la NATO. 

 

 Foto: edinburgh.org 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/romania-va-avea-consulat-la-edinburgh
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COLECTĂ PUBLICĂ ÎN BELGIA, PENTRU ROMÂNII DIN KAZAHSTAN  

http://www.timpromanesc.ro/colecta-publica-in-belgia-pentru-romanii-din-kazahstan 

 

ROMBEL a lansat o colectă publică, menită a-i ajuta pe românii din Kazakhstan să  îşi 

păstreze şi să promoveze tradiţiile româneşti. Mai precis,  ansamblu folcloric „DORULE” are 

nevoie în acest moment de un set nou, format din 12 costume populare româneşti, iar costul 

unui costum complet se ridică în jurul sumei de 500 euro. 

 

„Dragi români din Belgia şi de oriunde….Undeva, departe, «la capătul lumii» în Kazahstan 

trăiesc, oficial, 21.000 de români. Neoficial sunt 40.000 urmaşi ai foştilor prizonieri de război 

români. Dacii noştri din Kazakhstan au format ansamblul folcloric «DORULE», reuşind în acest 

fel să pastreze şi să promoveze tradiţiile româneşti. Ansamblul lor are nevoie în acest moment 

de un set nou, 12 costume populare româneşti, iar costul unui costum complet este în jur de 

500 Euro. Facem un apel către comunitatea românească din Belgia pentru a îi sprijini pe fraţii 

noştri din Kazahstan!”, este apelul de ajutorare al ROMBEL. 

 

Donațiile pot fi facute în contul: ROMBEL – Communauté roumaine en Belgique asbl, Rue 

Colonel Bourg 127/129, Boîte 15 1140 Evere, ING BANK Belgium, Swift BBRUBEBB, Cont: 

BE94 3631 3450 7314, cu mențiunea: Sustinere DACII din KAZAKHSTAN, se mai precizează 

în anunț. 

 

ROMBEL – Români în Belgia, reprezintă cea mai mare comunitate virtuală a românilor din 

Belgia, având drept scop informarea și liberul schimb de informații dintre aceștia. Creat în 

2002 și numărând peste 10000 de membri (2015), ROMBEL folosește internetul ca mod de 

comunicare între românii din diaspora. 

 

În decursul celor 13 ani de existență, ROMBEL a evoluat de la un grup de discuții către un 

portal de comunicare și informare interactivă și ca reprezentant ‘de facto’ al comunitatii virtuale 

a românilor din Belgia. Prin membri sai, ROMBEL s-a implicat în mai multe actiuni caritabile, 

http://www.timpromanesc.ro/colecta-publica-in-belgia-pentru-romanii-din-kazahstan
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ajutând mai multi copii din România sa ajunga în Belgia la operatii medicale complexe, a ajutat 

la strângerea de ajutoare pentru victimele inundatiilor din România (2006) si a fondat primul 

Turneu de fotbal al Românilor din Diaspora (2006). 

 

 Foto: ROMBEL 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA LIMBII ROMÂNE, SĂRBĂTORITĂ LA MILANO 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-milano 

 

Pentru a marca aniversarea Zilei Limbii Române, Centrul Cultural Italo Român în colaborare 

cu patronajul Consulatului General al României la Milano, invită românii stabiliţi în Italia la o 

dezbatere privind limba română în afara granițelor României, aspecte privind limba maternă în 

rândul celei de a doua generații de copii români, precum şi schimbări ale limbii române în 

contact cu limba italiană. 

 

Evenimentul va avea loc sâmbătă,  2 septembrie  2017,  orele 16 30, la Consulatul General al 

României din Milano. Proiecte în curs pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri 1918-2018– 

(conferințe, expozitii, lansari de carte) care vor omagia importantul act istoric al României. 

 

Tuturor participanților le vor fi oferite gratuit volume ale editurii REDIVIVA – publicate în cadrul 

mai multor colecții (Memoria, Îți povestesc lumea…). Intrarea este liberă. 

 

Ziua Limbii Române a fost instituită prin Legea nr 53/2013 și este sărbătorită în fiecare an pe 

31 august în România și Republica Moldova, fiind marcată de autorităţi şi instituţiile publice, de 

reprezentanţele diplomatice şi institute culturale ale României, precum şi de instituţii româneşti 

din străinătate, prin organizarea unor programe şi evenimente cultural-educative, consacrate 

limbii române. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-limbii-romane-sarbatorita-la-milano
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OPORTUNITATE PENTRU LICEENII ROMÂNI. BURSE ÎN SUA 

http://www.timpromanesc.ro/oportunitate-pentru-liceenii-romani-burse-in-sua 

 

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație 

Internațională (American Councils for International Education) și de Ministerul Educației 

Naționale, invită liceenii cu cetățenie română să participe la programul Future Leaders 

Exchange Program (FLEX) 2018-2019. Ministerul Educaţiei Naţionale va promova, prin 

intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, Programul FLEX în liceele româneşti . 

Potrivit EuropaFM, programul de schimb de experiență FLEX este finanțat de Departamentul 

de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și își propune să ofere liceenilor români ocazia 

de a trăi în cadrul unei familii americane și de a studia într-un liceu american pe parcursul 

anului școlar 2018-2019. Participarea la Programul FLEX, aflat la al treilea an de existență în 

România, este gratuită. 

În primii doi ani de implementare, FLEX România a oferit burse unui număr de 49 de liceeni 

români din diferite județe ale țării, care au locuit și învățat în Statele Unite ale Americii, în state 

precum Washington, Texas, Colorado, California, Ohio, Pennsylvania sau Maine. 

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, fiind în al 25-lea an de 

existență. Programul presupune parcurgerea unui schimb de experiență cu durata de un an în 

Statele Unite ale Americii. Astfel, fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al 

unei familii americane și va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin 

program. În 2018-2019, la nivel global, aproximativ 800 de liceeni vor învăța în SUA în cadrul 

programului FLEX. 

Finanțarea aparține în totalitate Guvernului Statelor Unite iar programul este adminis trat de 

Biroul Educațional și Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat. 

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiții: au cetățenie română, 

sunt născuți între 15 iulie 2000 și 15 iulie 2003, sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a 

XI-a, studiază limba engleză în liceu, îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au 

stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani. 

Candidaturile se depun online până pe 17 octombrie 2017 AICI. Informații complete despre 

http://www.timpromanesc.ro/oportunitate-pentru-liceenii-romani-burse-in-sua
http://www.europafm.ro/
https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=flex
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program pot fi obținute pe e-mail (flexromania@americancouncils.eu) și pe site-ul 

www.americancouncils.ro. 
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CONTEMPORARY ROMANIAN PAINTING IN AARHUS BY SOLEIL DE L’EST @ AARHUS 

CITY HALL 

http://www.modernism.ro/2017/08/16/contemporary-romanian-painting-in-aarhus-by-soleil-de-lest-aarhus-city-hall/ 

 

Asociatia Soleil de l’Est în partenariat cu ICR Stockholm, Ambasada României în Danemarca 

si Primaria Aarhus, al doilea oras ca marime dupa capitala Copenhaga, organizeaza expozitia 

al carei titlu este mentionat în referinta. Se omagiaza astfel 100 ani de relatii diplomatice între 

România si Danemarca, si totodata Aarhus este capitala europeana a culturii 2017. 

 

Patrimoniul artistic al asociatiei Soleil de l’Est este un domeniu vivant, tablourile nu stau cu fata 

la perete în depozit, ci sunt prezentate consecvent în expozitii, în atentia publicului european. 

Astfel arta noastra circula si este mai bine cunoscuta în UE. 

 

Expozitia va prezenta o paleta reprezentativa  si prestigioasa a picturii contemporane române, 

cu un grup de remarcabili pictori din patrimoniul Soleil de l’Est: Ion Atanasiu-Delamare, Dorin 

Baba, Calin Beloescu, Mariana Cinteanu, Suzana Fântânariu, Cosmin Fruntes, Nicolae Iorga, 

Nicolae Groza, Dan Hatmanu și Corneliu Vasilescu. In total 10 artisti cu 50 lucrari, câte 5 

lucrari de fiecare. 

 

Vernisajul si deschiderea oficiala a expozitiei va avea loc pe data de 4 septembrie 2017, orele 

16 :00, în elegantele spatii de expozitie ale Primariei Aarhus (adresa pe afis). In continuare 

expozitia va fi deschisa pentru public pâna pe data de 15 septembrie. La vernisaj ES dl Mihai 

Alexandru Gradinar, Ambasadorul României în Danemarca va sustine o alocutiune oficiala, iar 

dl Michel Gavaza, din partea asociatiei Soleil de l’Est, va prezenta conferinta Pictura româna 

contemporana si implicarea Soleil de l’Est. Va mai fi prezenta dna Anca Popa, secretar 1, din 

partea Ambasadei, cât si persoane oficiale de la Aarhus. 

 

 

Sursă: Asociatia culturala internationala Soleil de l'Est 

http://www.modernism.ro/2017/08/16/contemporary-romanian-painting-in-aarhus-by-soleil-de-lest-aarhus-city-hall/
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VICTOR NEGRESCU: TREBUIE SĂ NE ASIGURĂM CĂ ROMÂNII BENEFICIAZĂ DE 

TOATE AVANTAJELE DE CETĂȚENI EUROPENI 

http://www.timpromanesc.ro/victor-negrescu-trebuie-sa-ne-asiguram-ca-romanii-beneficiaza-de-toate-avantajele-

de-cetateni-europeni 

 

Cea de-a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Române a fost deschisă, miercuri, 30 

august, prin sesiunile plenare dedicate problematicii europene, moderată de ministrul delegat 

pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, atât din perspectiva inițierii unor dezbateri privind 

agenda României în context european, cât și a pregătirii ţării noastre în vederea  preluării 

Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019. 

În cadrul discuțiilor privind prioritățile României în domeniul afacerilor europene, la care a 

participat și consilierul prezidenţial pentru Afaceri Europene, Leonard Orban, ministrul delegat 

pentru Afaceri Europene a evidențiat importanța cooperării interinstituționale și a participării 

tuturor actorilor relevanți la procesele interne de fundamentare a pozițiilor oficiale ale Românei. 

De asemenea, în contextul pregătirilor pentru exercitarea Preşedinţiei române la Consiliul 

Uniunii Europene, ministrul delegat a subliniat necesitatea democratizării accesului la 

informația europeană. 

„Au trecut zece ani de când facem parte din Uniunea Europeană, nu mai suntem un stat recent 

aderat. Avem nevoie de specialiști bine pregătiți în problematica afacerilor europene, pentru a 

putea utiliza în mod consistent toate pârghiile instituționale ale Uniunii Europene, astfel încât 

să ne asigurăm că cetățenii României beneficiază de toate avantajele care vin din apartenența 

la Uniunea Europeană“, a declarat Victor Negrescu. 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a evocat liniile de abordare a mandatului 

Președinției României la Consiliul Uniunii Europene sub aspectul obiectivului de a asigura o 

Președinție eficientă, care să se sprijine pe o capacitate sporită la nivelul Reprezentanței 

Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și respectiv o coordonare bună din 

capitală. 

„România își propune ca, în exercitarea mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, 

să fie un mediator imparțial, urmărind avansarea agendei europene prin acomodarea pozițiilor 

unui număr cât mai mare de state membre“, a menționat Victor Negrescu. 

http://www.timpromanesc.ro/victor-negrescu-trebuie-sa-ne-asiguram-ca-romanii-beneficiaza-de-toate-avantajele-de-cetateni-europeni
http://www.timpromanesc.ro/victor-negrescu-trebuie-sa-ne-asiguram-ca-romanii-beneficiaza-de-toate-avantajele-de-cetateni-europeni
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În îndeplinirea acestor obiective, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a evocat rolul 

ambasadelor României, în principal al celor din capitalele statelor membre ale Uniunii 

Europene, în promovarea agendei politice a viitoarei Președinții în statele de reședință și 

respectiv, în urmărirea modului în care statul de reședință se raportează la propunerile pe care 

le va prezenta România, în principal pe dosare majore ale mandatului Președinției: „Este 

important ca demersurile, activitățile și eforturile întreprinse de România pe toată perioada 

pregătirii Președinției, dar și în timpul exercitării, să fie comunicate public coordonat, unitar și 

coerent de către toți vectorii“. 

Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 29 august – 1 septembrie 2017, 

Reuniunea Anuală a Diplomației Române, cu tema „O lume în schimbare: Mizele politicii 

externe a României“. Evenimentul, organizat, conform tradiției, în preajma Zilei Diplomației 

Române – 1 septembrie, îi reuneşte pe şefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ai 

României din străinătate, fiind un prilej de evaluare a îndeplinirii obiectivelor de politică externă 

și de stabilire a liniilor strategice viitoare de acțiune ale diplomației române. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MAI MULTĂ ATENŢIE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA 

http://www.timpromanesc.ro/mai-multa-atentie-pentru-romanii-din-diaspora 

 

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, un discurs cu 

prilejul primirii șefilor de misiuni și a consulilor generali cu ocazia Reuniunii Anuale a 

Diplomației Române. 

Preşedintele le-a transmis diplomaţilor români că au datoria să acţioneze mai riguros şi mai 

eficient pentru a contracara ameninţările şi provocările, astfel încât obiectivele României să fie 

realizate: 

”Aveţi datoria să acţionaţi – cum vă spuneam şi anul trecut – mai riguros şi mai eficient pentru 

a contracara aceste ameninţări şi provocări, pentru a găsi soluţii durabile, astfel încât 

obiectivele naţionale ale României să fie realizate, iar românii să fie bine protejaţi. În acelaşi 

timp, ca diplomaţi, este important să beneficiaţi de un avantaj deosebit, care trebuie păstrat cu 

orice preţ – poziţia României de stat stabil din punct de vedere politic, cu o creştere economică 

importantă, care continuă cu sincope întărirea statului de drept. Dacă păstrarea acestor atuuri 

rămâne mai ales responsabilitatea politică a Guvernului şi a Coaliţiei majoritare, păstrarea 

credibilităţii politice externe şi de securitate a României, ca stat pe care se poate conta, este şi 

răspunderea dumneavoastră. Sunt convins că acest imperativ este pe deplin conştientizat de 

fiecare membru al corpului diplomatic şi consular al României”, a spus Iohannis. 

 

Klaus Iohannis a ţinut să vorbească şi despre diaspora românească şi a făcut un apel pentru 

apărarea drepturilor şi interesul românilor de pretutindeni: “Vă rog să acordați cea mai mare 

atenție apărării cu maximă strictețe a drepturilor și intereselor românilor de pretutindeni. 

Români trăiesc peste tot, dar între diferitele grupuri ale Diasporei există diferențe esențiale. 

Sunt români care au legături istorice vechi cu țara, sunt români care au plecat abia după 

Revoluție, și fiecare țară are specificul ei cu românii de acolo. Pe mine, și pe dumneavoastră, 

trebuie să ne intereseze foarte mult, și în același fel, toți.” 

 

„Nu uitaţi, dumneavoastră sunteţi România acolo unde activaţi! Cu cât o faceţi mai bine, cu 

http://www.timpromanesc.ro/mai-multa-atentie-pentru-romanii-din-diaspora
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atât mai bine funcţionează relaţia statului respectiv cu România. Aşadar, nu vă imaginaţi că vă 

doresc succes numai pentru dumneavoastră, pe persoană fizică. Vă doresc succes pentru ca 

noi toţi împreună să facem o politică externă ca lumea! „, a conchis Klaus Iohannis. 

 

 Foto: presidency.ro 
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INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN UREAZĂ „LA MULȚI ANI” TUTUROR VORBITORILOR 

DE LIMBĂ ROMÂNĂ! 

http://icr.ro/pagini/institutul-cultural-roman-ureaza-la-multi-ani-tuturor-vorbitorilor-de-limba-romana 

 

„Astăzi când, oficial, România celebrează Ziua Limbii Române, avem bucuria de a spune că 

noi, la Institutul Cultural Român susținem nu an de an, ci zi de zi evenimente și proiecte de 

promovare a culturii române și a limbii române. 

Limba română este mai mult decât un mijloc de comunicare între oameni, este parte din 

esența poporului român, parte inseparabilă a valorilor și tradițiilor noastre, a identității 

românilor. 

Sunt fericită să fiu, în această zi specială, în Republica Moldova, locul unde limba română este 

celebrată, oficial, încă din 1990 și unde, o astfel de sărbătoare are o rezonanță aparte. Mi -aș fi 

dorit să fiu alături de toate comunitățile de români din afara țării, și pentru că acest lucru nu 

este posibil fizic, sunt alturi de fiecare român cu sufletul și gândurile bune. La mulți ani, tuturor 

vorbitorilor de limbă română, aflați în țară sau dincolo de granițele României!” a declarat 

președintele Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu, la Chișinău. 

Pentru a marca Ziua Limbii Române, sărbătorită prin lege la 31 august, reprezentanțele 

Institutului Cultural Român în străinătate organizează, în această perioadă, și azi, în mod 

special, evenimente, programe și manifestări cultural-educative care aduc în fața publicului 

artiști români și oameni de cultură și de știință. 

Astfel, sunt organizate târguri de carte, concerte și spectacole de muzică, expoziții, colocvii, 

conferințe și prelegeri, dar și prin deschiderea ori intensificarea promovării cursurilor de limbă 

în alte țări. 

 

 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/institutul-cultural-roman-ureaza-la-multi-ani-tuturor-vorbitorilor-de-limba-romana
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DISCUȚII DESPRE ROMÂNII DIN UCRAINA ÎNTRE SENATORUL VIOREL BADEA ȘI 

AMBASADORUL UCRAINEAN LA BUCUREȘTI 

http://www.tocpress.info/discutii-despre-romanii-din-ucraina-intre-senatorul-viorel-badea-si-ambasadorul-

ucrainean-la-bucuresti/ 

 

Senatorul român Viorel Badea, președintei Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei la București, Oleksandr Bankov, în 

cadrul căreia a fost discutată o serie de aspecte referitoare la relația dintre România și 

Ucraina, în special în pivința asigurării drepturilor minorităților etnice română și ucraineană din 

cele două țări. În acest context, senatorul a precizat pentru TOCpress că, în timpul întâlnirii cu 

diplomatul ucrainean, a subliniat necesitatea soluționării neregulilor de la Liceul românesc 

Mihai Eminescu din Slatina/Solotvino (Transcarpatia), semnalate de conducerea acestei 

instituții de învățământ de peste Tisa. 

 

Înființarea liceului respectiv a fost stabilită în 1997, printr-un document bilateral care prevedea 

deschiderea a două licee, unul românesc în Transcarpatia și unul ucrainean la Sighet, în 

Maramureș. Deși liceul ucrainean din Sighet a fost deschis în 1997, liceul românesc din 

Slatina/Solotvino a fost înființat abia în 2003, însă în cadrul școlii din localitate, nu într-o clădire 

separată, așa cum prevedea acordul dintre Kiev și București. Acest liceu a primit o un imobil 

abia în perioada recentă și a fost transferat, practic, în respectiva clădire în anul 2016. Cu 

toate acestea, imobilul pe care l-au dat autoritățile locale se afla într-o stare deplorabilă și a 

fost renovat, între timp, din donații, în mare parte venite din România, nu din bugetul alocat de 

partea ucraineană, așa cum prevedea acordul bilateral și nici din resurse financiare alocate de 

statul român. 

 

Pentru anul de studii 2017-2018, peste 40 de elevi din Slatina și din alte localități românești din 

Transcarpatia s-au înscris în clasele a 8-a și a 9-a ale liceului, însă, din cauza unor 

neînțelegeri cu autoritățile locale și raionale, conducerea instituției de învățământ întâmpină 

probleme în ceea ce privește deschiderea și funcționarea celor două clase. Astfel, senatorul 

Viorel Badea a propus o reuniune a unei comisii româno-ucrainene privind cele două licee, în 

http://www.tocpress.info/discutii-despre-romanii-din-ucraina-intre-senatorul-viorel-badea-si-ambasadorul-ucrainean-la-bucuresti/
http://www.tocpress.info/discutii-despre-romanii-din-ucraina-intre-senatorul-viorel-badea-si-ambasadorul-ucrainean-la-bucuresti/
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care să se raporteze situația celor două instituții de învățământ din Sighet și de la Slatina. 

 

În discuția cu ambasadorul Ucrainei, senatorul român a mai subliniat că este important ca 

statul ucrainean să nu tolereze sau să încurajeze separarea artificială între români și 

“moldoveni”, în special în regiunea Odesa. Totodată, a fost abordată posibilitatea și importanța 

lansării unor demersuri româno-ucrainene referitoare la perioada sovietică, în care România și 

Ucraina să aibă o poziție comună de condamnare a atrocităților sovietice, inclusiv în cazul 

Masacrului de la Fântâna Albă, lucru care ar permite inclusiv lansarea unor studii aprofundate 

asupra cazului respectiv. 

 

Senatorul Viorel Badea a apreciat că dialogul cu ambasadorul ucrainean Oleksandr Bankov a 

fost unul pozitiv, diplomatul demonstrând deschiderea părții ucrainene în ceea ce privește 

soluționarea aspectelor problematice din relațiile româno-ucrainene. 
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