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SCHIMB DE EXPERIENŢÎ ÎNTRE BIBLIOTECARII DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI CEI DIN 

ROMÂNIA 

https://www.timpromanesc.ro/schimb-de-experienti-intre-bibliotecarii-din-republica-moldova-si-cei-din-romania/ 

 

40 de bibliotecari de la Biblioteca B.P. Hasdeu, din Republica Moldova, au participat timp de o 

săpămână la un program de formare profesională la Bucureşti.În perioada 22 – 29 iulie 2018, 

aceştia au beneficiat de cursuri de formare, dar şi de ateliere practice susţinute de bibliotecarii 

de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB), precum şi de către reprezentanţi ai partenerilor 

BMB. Bibliotecarii basarabeni au vizitat filialele Bibliotecii Metropolitane, dar şi alte instituţii din 

Capitală: Primăria Municipiului Bucureşti, Parlamentul României, Clubul Sportiv Municipal 

Bucureşti, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul 

Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”’ şi Muzeul Municipiului Bucureşti. 

 

Proiectul a fost derulat de Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în parteneriat cu Institutul 

”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/schimb-de-experienti-intre-bibliotecarii-din-republica-moldova-si-cei-din-romania/
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ELEVI ŞI PROFESORI DIN CĂUŞENI, ÎN VIZITĂ ÎN ROMÂNIA 

https://www.timpromanesc.ro/elevi-si-profesori-din-causeni-in-vizita-in-romania/ 

 

Peste 45 de elevi şi profesori de la liceele ”Mihai Eminescu” şi ”Alexei Mateevici” din Căuşeni 

au vizitat zilele acestea România, într-o excursie tematică, cu prilejul sărbătoririi Centenarului 

Marii Uniri. Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional de Ştiinţe Naturale 

”Grigore Antipa”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional Tehnic Dimitrie 

Leonida, Muzeul Naţional Cotroceni, Palatul Parlamentului, precum şi Muzeul Goleşti şi Vila 

Florica din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş au fost obiectivele vizitate de participanţi, în cadrul 

proiectului ”Cheia spre ţară”.Tinerii basarabeni au conştientizat importanţa cunoaşterii istoriei 

poporului român, a continuităţii tradiţiilor moştenite şi menţinerii identităţii naţionale. 

 

”Am trăit zilele acestea emoţii cu totul speciale şi am rămas cu impresii de nedrescris. Suntem 

foarte mulţumiţi că am avut ocazia să descoperim valori ale neamului nostru, iar toate acestea 

vor ramâne în memoria tinerilor care au participat la proiect. Mulţumim Institutului Euxodiu 

Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni pentru această oportunitate”, a afirmat Elena 

Griţcu, reprezentant al Direcţiei pentru Educaţie, Cultură, Tineret, Sport şi Turism din Căuşeni. 

 

 

”Am fost impresionat de obiectivele vizitate, care reprezintă o simbioză perfectă între 

https://www.timpromanesc.ro/elevi-si-profesori-din-causeni-in-vizita-in-romania/
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arhitectura şi istoria neamului românesc. Sunt pasionat de istorie, iar în urma acestor vizite am 

descoperit multe lucruri interesante despre trecutul nostru”, spune Adrian Ilie, elev în calasa a 

IX-a la Liceul ”Mihai Eminescu” din Căuşeni. 

 

”Acest proiect m-a ajutat să cunosc mai multe lucruri referitoare la istoria neamului nostru, 

pentru că suntem acelaşi neam. Voi împărtăşi aceste lucruri cu cei de acasă”, a afirmat 

Mirabela Babin, elevă a Liceului ”Alexei Mateevici” din Căuşeni. 

 

Proiectul a fost derulat în perioada 22 – 27 iulie 2018 de Institutul ”Euxodiu Hurmuzachi” 

pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROIECT IEH: „CHEIA SPRE ŢARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ŞI VALEA 

TIMOCULUI” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/28348-proiect-ieh-cheia-spre-ar-pentru-republica-

moldova-i-valea-timocului-.html 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociaţia pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia 

„Ariadnae Filum" organizează în perioada 5 – 10 august 2018, la Bucureşti şi în Timocul 

sârbesc proiectul „Cheia spre Ţară pentru Republica Moldova şi Valea Timocului", transmite 

Romanian Global News. 

 

Timp de şase zile vor avea loc excursii tematice în Bucureşti şi localităţi din Valea Timocului 

pentru ansamblul model etno-folcloric „Romaniţa", format din elevi ai Centrului de excelenţă în 

medicină şi farmacie „Raisa Pacalo" din Chişinău, promotori ai folclorului românesc, premiaţi în 

mai multe concursuri internaţionale de profil. 

 

Proiectul are drept scop familiarizarea celor 23 de elevi basarabeni cu obiectivele turistice 

istorice, cu tradiţiile şi elementele de folclor românesc din Timoc, dar şi din stânga Prutului, al 

celor încărcate de spiritualitate românească, în vederea recuperării şi menţinerii vii a memoriei 

istorice şi a conştientizării apartenenţei la neamul românesc. 

 

În acelaşi context, ansamblul „Romaniţa" va susţine pe 9 august, în satul Bucea de lângă 

oraşul Bor din Timoc, un spectacol folcloric în cadrul Festivalului de jocuri şi dansuri populare 

prilejuit de sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Pantelimon. Totodată, ansamblul va vizita parohii din 

Timoc şi castre romane şi va avea întrevederi cu lideri ai comunităţii de români din zonă. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/28348-proiect-ieh-cheia-spre-ar-pentru-republica-moldova-i-valea-timocului-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/28348-proiect-ieh-cheia-spre-ar-pentru-republica-moldova-i-valea-timocului-.html
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ŞCOALĂ DE VARĂ LA ORADEA PENTRU COPII DIN COMUNITĂŢILE ISTORICE 

ROMÂNEŞTI, DEDICATĂ CENTENARULUI MARII UNIRI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28343-2018-08-02-07-38-08.html 

 

În perioada 29 iulie-4 august, la Oradea are loc o Şcoala de vară, dedicată Centenarului Marii 

Uniri. Manifestarea îşi propune promovarea identităţii naţionale pentru copiii români din 

Republica Moldova, Ucraina şi Ungaria, prin cunoaşterea şi aprofundarea elementelor 

definitorii ale istoriei românilor, transmite Romanian Global News. 

 

Programul cuprinde cursuri dedicate temei Marii Uniri, susţinute de specialişti ai Muzeului Ţării 

Crişurilor, ai Universităţii din Oradea şi ai Universităţii ,,Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, o 

excursie de documentare în Ţara Beiuşului, la Muzeul Unirii din Alba-Iulia şi vizite la Muzeul 

Ţării Crişurilor şi Muzeele Memoriale ,,Iosif Vulcan" şi ,,Ady Endre". 

 

Cursurile au loc la Muzeul Memorial ,,Aurel Lazăr" din Oradea, locul în care, la 12 octombrie 

1918, s-a semnat Declaraţia de Autodeterminare a Românilor din Transilvania, Banat, Crişana 

şi Maramureş cu scopul de a afirma dreptul naţiunii române la autodeterminare, precum şi la 

ideea convocării Adunării Naţionale. 

 

Tabăra, dedicată copiilor din comunităţile istorice româneşti, este organizată de Institutul 

,,Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Muzeul Ţării Crişurilor. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28343-2018-08-02-07-38-08.html
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ART BASEL’S 2018 

 

Art Basel’s 2018 a avut  loc în Basel  o ediţie excepţională, adunând 290 de galerii din 35 de 

ţări. La acest venisaj, care va fi deschis publicului joi, 14 iunie 2018, puteţi admira unele dintre 

cele mai spectaculoase lucrări de artă. 

 

Expoziţia de la Basel reuneşte întreaga lume de artă internaţională, cu 290 de galerii dintre 

cele mai bune galerii din lume, prezentând lucrările a peste 4.000 de artişti. Vernisajele şi 

evenimentele sunt oferite de instituţiile culturale din Basel şi din zona înconjurătoare, creând o 

săptămână de artă incitantă, la nivel regional. 

 

Cu ocazia acestui important eveniment, Andra Dancovici îşi va expune lucrările alături de 

artişti precum Philippe Bordonnet, Mari Roldan, Vladimir Frankel, in cadrul a patru vernisaje la: 

Galeria Turmstrasse, Okus , Magazin şi Hotel Steigenberger. 
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Andra Dancovici: „Provenite dintr-o estetică post pop-art, lucrările mele vorbesc, de cele mai 

multe ori, de tipul de imagine funcţională. Realizate atât în mediul picturii, al sculpturii sau 

graficii,  la     nivel de tehnică, cromatica folosită este din sfera RGB sau CMYK, deci un nivel 

formal care vine să întâmpine noile realităţi derivate din mass-media. Subiectele pe care le 

aleg sunt dintr-o zonă a consumerismului dominant în societatea de astăzi. Asta în cazul în 

care nu aleg, ca în majoritatea lucrărilor, drumul abstractului gestualist, o zonă a iraţionalului 

atât de întâlnită la nivel social, asemănatoare unei renaşteri a new-age-ului. 

 

Provenind dintr-un spaţiu geografic unde toate aceste realităţi abia încep să prindă contur, 

vorbind în fapt  de o societate cu adevărat deschisă de nici 30 de ani, lucrările au început să 

îşi arate sensul abia în acest nou spaţiu în care toate cele menţionate sunt cristalizate de mult. 

O altă influenţă din perioada formativă, dar care  în actualele opere se mai poate vedea doar    

prin preferinţa folosirii culorilor industriale sau ale liniei, prin lipsa perspectivei de multe ori fiind 

zona graffiti-ului, atât de specifică din Poiştiul pe care-l iubeşte atât de mult!” 
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FESTIVALUL DE VARĂ DANUBIUS 2018 

 

Festival de Vară Danubius 2018 

 

Teatru, muzică şi dans 

Schimb cultural, contacte (relaţii) 

Locaţii  

Teatru în Heidelberg, Stuttgart, München  (a fost şi la Augsburg) 

Muzică şi dans la Stuttgart, Heidelberg şi la Mannheim 

 Sprijinit financiar de către Fundaţia Baden-Württember (fundaţia guvernului  landului) 

 

Turneul de teatru 

Teatru în l. română, O NOAPTE FURTUNOASĂ, de I. L. Caragiale (cu traducere în l. 

germană, pe foi) 

Regia Dan Tudor 

 

Distribuţia - cunoscuţi actori din Bucureşti…. 

Vineri, 15iunie, Heidelberg… 

Sâmbătă 

Duminică 

Luni - Augsburg 

Sprijinit financiar de către ICR Berlin 

 

Muzică şi dans 

Vineri 22 iunie, ora 19, Festhalle Feuerbach Stuttgart , Gala de dans 

 

Balet clasic - Colegiul National de Coregrafie Chisinau, Republica Moldova, Dansuri şi muzică 

populară cu Ansamblul „Rapsodia“, Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi, România şi 

Ansamblul „Floarea Borodulu“ din Bihor, România.  
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A dansat şi Ansamblul de dansuri populare româneşti din Stuttgart. 

Festivalul este sprijinit fin. de către Fundaţia BW 

 

Organizatori, la Stuttgart, Forumul Român-German şi Al. I. Cuza - Gesellschaft …(noi). 

Sâmbătă 23 iunie, ora 17, la Abendakademie Mannheim U 1, 16 Muzică din trei ţări 

Musică:  Duo Bianca Alecu, flaut, 

Jelena Engelhardt, harfă (Mannheimer Philharmoniker) 

Duo:  Dr. Ioan Pop, pian, 

Sara Mihali, sopran (ambii de la Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj)  

Ballett – Colegiul National de Coregrafie Chisinau 

Dansuri şi muzică populară  cu Ansamblul „Rapsodia“, Colegiul National de Arta Octav Bancila 

Iasi 

Finanţat de Stiftung Baden-Württemberg şi Förderverein Städtepartnerschaften Mannheim e. 

V. (FVSP)  

 

Sâmbătă / Duminică, 23./24. iunie, Ballett, Volkstänze, Musik  

 

BÜRGERZENTRUM KIRCHHEIM HEIDELBERG  

Sâmbătă, de la ora 18  

 

Ansamblul Promoroaca, muzică românească tradiţională, Mannheim 

Dansuri populare ungureşti - Rezeda, Frankfurt                                                                                                                                                                            

Dansuri populare bulgăreşti - Ludo Mlado, Heidelberg                                                                                                                                                                      

Dansuri populare româneşti - Ansamblul Floarea Borodului, Bihor                                                                                                                                                

Dansuri populare ungureşti -  Áfonyahegy, Heidelberg  
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Duminică, 24. iunie,  ora 17  

 

Balet clasic şi contemporan - Colegiul National de Coregrafie, Chisinau, Dansuri populare 

poloneze - Polonez, Darmstadt                                                                                                                           

Dansuri săseşti din Transilvania - Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe, Mannheim                                                                                                                      

Dansuri populare ungureşti -  Áfonyahegy, Heidelberg                                                                                                                                                                    

Dansuri populare româneşti - Ansamblul Rapsodia, Colegiul National de Arta Octav Bancila 

Iasi 
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COD PORTOCALIU DE CANICULĂ ÎN SPANIA 

https://www.timpromanesc.ro/cod-portocaliu-de-canicula-in-spania/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

intenţionează să călătorească pe teritoriul Regatului Spaniei că autorităţile spaniole au emis o 

avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru regiunea Andaluzia (Córdoba, Jaén, Huelva, 

Sevilla), unde vor fi înregistrate peste 40 de grade Celsius. 

 

Pentru data de 3 august 2018 este posibil ca în sud-vestul Spaniei, temperaturile să fie 

cuprinse între 44 şi 46 de grade Celsius. 

 

Cetăţenii români pot consulta evoluţiile privind valul de caniculă de pe teritoriul Spaniei pe 

website-ul Agenţiei naţionale de meteorologie http://www.aemet.es şi pot solicita asistenţă 

consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Madrid +34917344004 şi 

Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 

053; +34 954 624070, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al 

Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în 

regim de permanenţă. 

 

 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

https://www.timpromanesc.ro/cod-portocaliu-de-canicula-in-spania/
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urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Spaniei 

+34649656032 şi  al Consulatului General al României la Sevilla +34 648 212 169. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://sevilla.mae.ro , 

http://madrid.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în 

străinătate au la dispoziţie aplicaţia “Călătoreşte în siguranţă” ( http://www.mae.ro/app_cs), 

care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REPUBLICA ELENĂ: VREME REA PÂNĂ LA 4 AUGUST 2018 

https://www.timpromanesc.ro/republica-elena-vreme-rea-pana-la-4-august-2018/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau doresc să 

călătorească în Republica Elenă că Serviciul Naţional elen de Meteorologie a avertizat asupra 

continuării înrăutăţirii vremii pan ape 4 august 2018. Sunt prognozate ploi şi furtuni puternice la 

nivel local, însoţite de căderi de grindină şi vânt puternic. 

Vor fi afectate următoarele regiuni: 

 

2 august 2018 

Macedonia centrală şi de vest, Tessalia, insulele Sporade şi, posibil, Evia de nord, Epir, vestul 

şi centrul Greciei Continentale. 

 

3 august 2018 

Macedonia centrală şi de vest, Thessalia, Epir, insulele Sporade, vestul Greciei Continentale şi 

Peloponez (în principal partea de vest). 

 

4 august 2018 

Macedonia centrală şi de est (în principal judetele Pieria, Imatheia, Pella), Epir, Tessalia (în 

principal în partea de vest şi de nord). 

 

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

României la Atena: +30 210 6728879 şi +30 210 6728875, apelurile fiind redirecţionate către 

Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de 

către operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

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

dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Republica Elenă: +30 

6978996222. 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/republica-elena-vreme-rea-pana-la-4-august-2018/
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ATENŢIE! ÎNREGISTRAREA CERERILOR PRIVIND CETĂŢENIA ROMÂNĂ, EXCLUSIV ÎN 

BAZA PROGRAMĂRII PREALABILE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28346-2018-08-02-08-14-23.html 

 

De la 1 august, înregistrarea cererilor privind cetăţenia română însoţite de actele care 

dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege se va putea efectua exclusiv în baza 

programării prealabile, utilizându-se adresele de e-mail create pentru fiecare articol în parte, 

se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, preluat de Romanian 

Global News. 

 

ANC precizează că se menţin prevederile dispoziţiilor anterioare cu privire la obligativitatea 

programării prealabile online a persoanelor care depun cereri privind cetăţenia română 

(formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991) atât la sediul ANC, cât şi la birourile 

teritoriale. 

 

Înregistrarea se va face la sediul ANC din Bucureşti, str. Smârdan nr. 3, sector 3. 

 

Cererile privind cetăţenia trebuie să fie formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din 

Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28346-2018-08-02-08-14-23.html
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NATALIA INTOTERO A PREZENTAT BILANŢUL MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28332-2018-07-31-07-34-26.html 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), Natalia-Elena Intotero, a făcut bilanţul 

activităţii pe care o conduce în primul semestru al anului 2018. Oficialul Guvernului României a 

prezentat proiectele proprii derulate în primele 6 luni ale acestui an, precum şi stadiul 

proiectelor destinate românilor din afara frontierelor, transmite Romanian Global News. 

 

Raportul de activitate include detalii despre finanţările acordate organizaţiilor şi asociaţiilor 

românilor de pretutindeni, ale căror proiecte au fost aprobate în sesiunile de evaluare din 

cursul acestui an, precum şi despre parteneriatele încheiate de MRP. 

 

Astfel, MRP a acordat finanţări în valoare de circa 6 000 000 de RON sau peste 25 de 

milioane de lei moldoveneşti. Printre beneficiari sunt şi multe instituţii media din R. Moldova, 

cărora MRP acordă o mare atenţie. 

 

În bilanţul prezentat, ministrul Natalia-Elena Intotero a făcut referire şi la modificările legislative 

iniţiate de MRP şi la propunerile de măsuri în vederea stimulării reinserţiei socio-profesionale a 

românilor de peste hotare care decid să se întoarcă în România. 

 

Natalia Intotero s-a referit şi la cea de-a doua etapă a campaniei naţionale „Informare acasă! 

Siguranţă în lume!", care va continua în august - septembrie, pentru românii care doresc să 

călătorească, să muncească sau să trăiască în afara ţării. 

 

„Dată fiind importanţa numărului cetăţenilor care trăiesc în afara graniţelor, dar şi a 

complexităţii problemelor cu care aceştia se confruntă, (...) am decis să demarăm această 

campanie naţională 'Informare acasă! Siguranţă în lume!', care s-a desfăşurat într-o primă 

etapă în toate judeţele ţării. Prima etapă a fost dedicată tinerilor, iar a doua etapă o vom iniţia 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28332-2018-07-31-07-34-26.html
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undeva după jumătatea lunii august până la sfârşitul lunii septembrie, când vom reveni în 

fiecare judeţ al ţării", a declarat Natalia Intotero, într-o conferinţă de presă în care a prezentat 

bilanţul pe primul semestru al ministerului pe care îl conduce. 

 

Ea a precizat că a doua parte a campaniei se va axa pe implicarea consiliilor judeţene. „Vom 

discuta cu toţi reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judeţ şi vom 

încerca să informăm cât mai bine cetăţenii care îşi doresc să călătorească, să muncească sau 

să trăiască în afara ţării, bineînţeles în colaborare cu mediul asociativ din afara graniţelor ţării, 

cu parohiile româneşti, cu reprezentanţii mass-media de pretutindeni", a afirmat Intotero. 

 

De asemenea, ea a vorbit despre demersurile făcute pentru procesul de reîntoarcere şi 

reinserţie socială a românilor din afara graniţelor ţării. "Până în momentul de faţă am avut 

reuniuni de lucru în vederea iniţierii unui proiect de lege privind procesul de reîntoarcere şi 

reinserţie socială", a spus Intotero. 

 

Ministrul a menţionat că au avut loc discuţii şi pentru identificarea de soluţii, astfel încât elevii 

care s-au născut în afara graniţelor ţării şi care pot întâmpina dificultăţi de adaptare în 

momentul în care familiile acestora se întorc acasă să beneficieze de sprijin din partea 

dascălilor din instituţiile de învăţământ. 

 

Totodată, Natalia Intotero a făcut referire la situaţiile delicate ale unor români din străinătate. 

"Ori de câte ori românii din afara graniţelor s-au aflat în situaţii delicate, am încercat să 

răspundem prezent", a susţinut ea. 

 

În acest sens, ministrul a precizat că a fost în zona Bari, Italia, pentru a discuta cu 

reprezentanţi ai autorităţilor, dar şi ai centrelor de asistenţă socială. "În aceste centre avem 

mai mulţi minori instituţionalizaţi, dar o avem şi pe doamna Cristina Condrea, (...) românca ce 

a fost sechestrată zece ani. Ne-am asigurat că (...) beneficiază de toate condiţiile decente de 

cazare, de viaţă, atât ea, cât şi copiii acesteia", a declarat Intotero. 
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Intotero a spus că a fost şi în zona Sevilla, Spania, pentru a analiza situaţia a doi minori a 

căror mamă, Cristina, a decedat. "Ne-am asigurat că cele două fetiţe beneficiază de toată 

dragostea şi toată atenţia din partea autorităţilor", a spus ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni. Ea a adăugat că a discutat şi cu reprezentanţii MAE şi ai Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Copilului, fiind demarate procedurile pentru aducerea în ţară a celor doi 

minori. 
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