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ÎNCEP ZILELE DIASPOREI 

http://www.timpromanesc.ro/incep-zilele-diasporei 

 

În urma conceptului ”Zilele Diasporei” lansat de RePatriot anul trecut, în luna august se 

organizează o serie de programe, seminarii și acțiuni diverse pentru românii din diaspora în cel 

puțin 20 orașe și comune din România. Scopul acestora este de a aduce românii din afara 

granițelor mai aproape de comunitătile în care s-au născut, ca prin experiența acumulată 

peste hotare și prin viziunea lor occidentală, să aducă plus valoare comunității în care s-au 

născut. 

Un exemplu este ”Sărbătoarea Diasporei – Iașul este acasă!”, din 15 – 16 august 2017. Zilele 

Diasporei se vor organiza în Iași, Schitu Golești, Râșnov, Corbi, Oradea, Râșnov, Botoșani, 

Reșița, Panciu, Săcălășeni, Suceava, Corbi, Valea Stanciului, Timișoara, Sibiu, Arad, Buzău, 

Făgăraș, Călărași, Sinaia, Nucet, Dăbuleni, Buzău, Codlea și altele. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/incep-zilele-diasporei
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REPORTAJ TVR INTERNATIONAL: DISPAR ROMÂNII DIN SUDUL BASARABIEI? 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/25386-2017-08-01-08-53-48.html 

 

Jurnaliştii TVR Internaţional ne prezintă comunităţile istorice de români aflate... „La un pas de 

România". Ei sunt cei care duc tradiţiile mai departe şi încă mai poartă vorba românească, 

deşi localitatea lor aparţine altui stat. Ei sunt românii din dreapta Tisei, din sudul Dunării sau 

din Valea Timocului, transmite Romanian Global News. 

 

La suflet, sunt români. Dar trăiesc la un pas depărtare de casă. Un pas mare şi cam trist, cât 

să treci câte o graniţă cu el. Sunt fraţii noştri de lângă noi – fraţii, verii, nepoţii pe care felurite 

vremuri vitrege i-au dezrădăcinat. În Ucraina, Ungaria, Serbia, Albania, Bulgaria, ei alcătuiesc 

aşa-numitele Comunități istorice. Cu bune şi rele, existenţa lor este şi o zbatere continuă de a-

şi păstra identitatea de neam. Pentru aceasta, le vorbesc copiilor lor în limba română. 

Deoarece la suflet sunt, cu toţii, români. 

 

TVR Internaţional îi caută pe românii aflaţi La un pas de România. Le calcă pragul şi îi întrebă 

de viaţă, cu tot ce are ea sau cu tot ce ar trebui să aibă: drepturi, învăţământ în limba română, 

biserică, presa scrisă în limba română, radio şi televiziune în limba română, manifestări 

tradiţionale şi chiar monografiiale zonelor locuite de români. 

 

Episoadele 3 și 4 despre drama românilor din Sudul Basarabiei realizate de Răzvan Petrișor, 

reporter TVRI, poat fi urmărite integral aici: 

http://www.tvrplus.ro/editie-la-un-pas-de-romania-575361 

http://www.tvrplus.ro/editie-la-un-pas-de-romania-573576 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/25386-2017-08-01-08-53-48.html
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„LA ÎNCEPUT A FOST DESENUL” – EXPOZIŢIE DE GRAFICĂ LA VENEŢIA 

http://icr.ro/pagini/la-inceput-a-fost-desenul-expozitie-de-grafica-la-venetia 

 

Vineri, 4 august 2017, începând cu orele 18.00, în Mica Galerie a Institutului Român de 

Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei de grafică 

contemporană „La început a fost desenul”, aparţinând artiştilor români Sorin Ilfoveanu 

(Bucureşti), Dan Erceanu (Bucureşti), Nicolae Alexi (Bucureşti), Onisim Colta (Arad) şi Dragoş 

Pătraşcu (Iaşi), cel din urmă îndeplinind şi rolul de curator al expoziţiei. 

Expoziția intitulată ,,La început a fost desenul” reprezintă o metaforă a ,,copilăriei artei”, un 

elogiu adus desenului ca fiind modalitatea de expresie cea mai apropiată de idee. 

Considerat multă vreme o etapă a parcursului artistic prin echivalarea lui cu stadiul preliminar 

în dezvoltarea unei lucrări de anvergură, desenul şi-a dobândit autonomia în raport cu „artele 

majore”, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea. Emanciparea desenului în 

contextul artelor vizuale de după 1960-1970 devine un act manifest prin diversificarea 

viziunilor şi opţiunilor tehnice ale artiştilor. De altminteri, şi conţinutul denumirii de artist se 

modifică în sensul că ea defineşte un tip de creator complex, deschis experimentului şi 

inovaţiei, orientat spre cercetare prin medii diferite ale artelor vizuale, prin sincretismul 

viziunilor, tehnicilor şi procedeelor specifice anumitor domenii. 

 

 

http://icr.ro/pagini/la-inceput-a-fost-desenul-expozitie-de-grafica-la-venetia
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 Revenirea desenului pe scena artei contemporane la mijlocul anilor 1990 este explicată prin 

libertatea pe care acesta o oferă artiştilor, ca un curent subestimat şi puţin analizat. Nimeni nu 

declarase vreodată că desenul a murit, aşa cum au făcut artiştii, custozii şi criticii cu pictura. 

Neanalizat la modul sistematic, desenul le-a permis artiştilor să aleagă perspectiva dorită. 

Uşurinţa cu care putea fi realizat, faptul că nu necesita colaboratori sau negocieri cu alte 

persoane, aşa cum se întâmplă cu instalaţia, fotografia, sau chiar cu pictura, toate acestea au 

făcut din desen o artă atractivă. 

 

Expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 25 august 2017, în Mica Galerie a Institutului 

Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia din Cannaregio 2212 – 30121 

Venezia, de marţi până vineri în intervalul orar 14.00–19.00 şi de sâmbătă până duminică în 

intervalul 10.00–12.00 şi 16.00–19.00. Intrarea este liberă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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FOTOGRAFUL MIRCEA ALBUŢIU ADUCE EXPOZIŢIA „ENERGII NOI“ LA ICR LISABONA 

http://icr.ro/pagini/fotograful-mircea-albutiu-aduce-expozitia-energii-noi-la-icr-lisabona 

 

În galeria sa din Rua do Barão, ICR Lisabona prezintă expoziţia „New Energy“ a fotografului 

clujean Mircea Albuţiu. Vernisajul va avea loc joi, 3 august ora 19.00, lucrările rămânând pe 

simeze până pe 28 august 2017. 

 

Mircea Albuţiu s-a distins, în timp, ca un atent observator al desfăşurărilor de forţe „din spatele 

scenei“, semnificativă din această perspectivă fiind colaborarea sa cu Gigi Căciuleanu la 

proiectul „New Energy“ pe perioada repetiţiilor (mai – iunie 2014) pentru spectacolul „Amor 

Amores“, prezentat la Opera Națională Română Cluj-Napoca. Gigi Căciuleanu a ajuns la Cluj 

aducând cu sine dansul contemporan şi o energie de factură profund novatoare. Balerinii 

Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca au trebuit aşadar să renunţe la canoanele 

restrictive ale baletului clasic pentru a descoperi un discurs propriu unui nou tip de spectacol. 

 

În lucrările prezentate publicului portughez în expoziţia „New Energy“, artistul surprinde cu 

precădere acele clipe în care efortul dansatorilor pare suspendat. Alteori pare să capteze 

imperceptibila atingere a luminii pe curbele trupului uman, cumva în completarea felului în care 

Edgar Degas (celebru ca pictor dar mai rar recunoscut ca unul dintre pionierii artei fotografice) 

balansa între imponderabilul respiraţiei balerinelor sale şi forţa degajată de îndrăzneala 

atitudinilor în care marele impresionist le-a imortalizat. 

 

Cele 40 de imagini alb negru din expoziţie au aşadar o dublă relevanţă, întrucât dau seamă nu 

doar despre arta unui fotograf profund sensibil la tonalităţile infinite pe care lumina le 

împrumută corpului uman, ci şi despre răbdarea cu care Gigi Căciuleanu reconstruieşte şcoala 

românească de balet în paradigma contemporaneităţii. 

 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/fotograful-mircea-albutiu-aduce-expozitia-energii-noi-la-icr-lisabona
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ARTIŞTI ROMÂNI LA TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI DE LA 

IERUSALIM 

http://icr.ro/pagini/artisti-romani-la-targul-international-de-arte-si-mestesuguri-de-la-ierusalim 

 

În perioada 7 - 19 august 2017, la Ierusalim, va avea loc  a XLII-a ediție a Târgului 

Internațional de Arte și Meșteșuguri. Evenimentul, organizat de Primăria din Ierusalim, se va 

desfășura la Mitchell Garden, Amfiteatrul „Merrill Hassenfeld” din „Sultan's Pool” și Centrul de 

arte şi meşteşuguri „Khutsot Hayotser”. 

 

Institutul Cultural Român din Tel Aviv susține participarea următorilor artiști populari din 

România: Nicolas Leș, artist popular ceramist și olar, absolvent al Facultății de Arte și Design 

din cadrul Universității de Arte din Timișoara, care va realiza demonstrații ad-hoc ale tehnicilor 

de olărit; Dan Carpov, reprezentant al Serviciului Turism din cadrul Consiliului Județean 

Maramureș, care va promova turismul cultural din România, va susține prelegeri despre 

tehnicile și materialele expuse la stand, precum și despre patrimoniul etnografic și cultural al 

zonei Maramureșului; Ion Toderașcu, absolvent al Facultății de Arte și Design din cadrul 

Universității de Arte din Timișoara, artist popular și sculptor în lemn specializat în creația de 

sculpturi, jucării și obiecte tradiționale din lemn specifice zonei Maramureșului, care  va realiza 

demonstrații ale tehnicilor tradiționale de lucrat în lemn. 

Programul de vizitare al târgului: 

Duminică - joi, între orele 18:00 - 23:00 

Sâmbătă, între orele 21:00 - 24:00 

Detalii suplimentare: https://www.artfair-jer.com/copy-of-4 

Biletele se achiziționează de la casieria aflată la intrarea în târg. 

Activităţi în cadrul târgului: 

- expoziţie internaţională de arte și meșteșuguri; 

- demonstrații de lucru; 

- workshop-uri; 

- spectacole de teatru, muzică, dans; 

http://icr.ro/pagini/artisti-romani-la-targul-international-de-arte-si-mestesuguri-de-la-ierusalim
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- târg internațional culinar. 

 

Târgul Internaţional de Arte şi Meşteşuguri de la Ierusalim este cel mai mare târg de profil din 

Israel. Anual, târgul reunește circa 200 de artişti şi artizani din Israel şi peste 60 de standuri 

naţionale, care prezintă obiecte decorative realizate în tehnici din cele mai diverse, de la 

metode și materiale tradiţionale până la tehnologii contemporane de manufacturare, serii mici 

sau unicate. La ediția 2017 a târgului vor participa următoarele țări: Uzbekistan, Indonezia, El 

Salvador, Uruguay, Ecuador, Argentina, Ghana, India, România, Ungaria, Turkmenistan, 

Madagascar, Macedonia, Panama, China și Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ÎN PATRU ŞCOLI DIN MAREA BRITANIE SE VA PREDA CURSUL DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ 

http://www.timpromanesc.ro/in-patru-scoli-din-marea-britanie-se-va-preda-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-

romaneasca 

 

Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) în unități 

de învățământ preuniversitar din state membre ale Uniunii Europene se va desfășura și în 

Marea Britanie, începând din anul școlar 2017 – 2018. Într-o primă etapă, cursul LCCR se va 

derula în patru școli. 

Datorită succesului înregistrat din 2007 până în prezent și având în vedere interesul crescut al 

comunității românești de peste granițe pentru acest curs, MEN și Institutul Limbii Române cu 

sprijinul MAE si al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni au urmărit extinderea 

proiectului. Demersul a vizat deopotrivă includerea de noi unități de învățământ și cuprinderea 

cât mai multor țări europene în care există populație școlară de origine română. 

Astfel, în anul școlar recent încheiat, cursul a fost predat în peste 500 de școli din Belgia, 

Irlanda, Italia, Portugalia și Spania de 134 de profesori, beneficiari fiind aproape 13.000 de 

elevi. Un indicator de progres este numărul școlilor care și-au exprimat dorința de a avea 

cursul în oferta școlară. În comparație cu anul trecut, creșterea este de 23,40%. De 

asemenea, numărul de grupe a fost superior cu 16,62% celui din anul precedent. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/in-patru-scoli-din-marea-britanie-se-va-preda-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-romaneasca
http://www.timpromanesc.ro/in-patru-scoli-din-marea-britanie-se-va-preda-cursul-de-limba-cultura-si-civilizatie-romaneasca
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PATRU NOI LECTORATE DE LIMBA ROMÂNĂ ÎN STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/patru-noi-lectorate-de-limba-romana-in-strainatate 

 

Începând cu anul universitar 2017-2018, rețeaua lectoratelor de limba română se extinde cu 

încă patru universități din străinătate: Institutul Pontifical Oriental din Vatican, Universitatea din 

Ankara (Turcia), Universitatea de Filologie din Azerbaijan și Universitatea din Vilnius (Lituania). 

Astfel, numărul lectoratelor de limba română ajunge la 53, în 33 de țări din Europa, Asia și 

America de Nord. 

Apariția celor patru noi lectorate a fost posibilă în urma protocoalelor 

interinstituționale semnate de Institutul Limbii Române (ILR) și instituțiile de învățământ 

superior partenere din străinătate.  Pentru asigurarea personalului de predare, ILR a organizat 

concursul de selecție a lectorilor. 

În prezent se negociază cu Universitatea din Alcala (Spania) și Universitatea din Udine (Italia) 

pentru încheierea unor protocoale similare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/patru-noi-lectorate-de-limba-romana-in-strainatate
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MĂSURI CONCRETE PENTRU PROTEJAREA ROMÂNILOR DIN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/masuri-concrete-pentru-protejarea-romanilor-din-spania 

 

”Dorim să extindem și să îmbunătățim cooperarea cu autoritățile spaniole, având în vedere 

numărul mare de români aflați în Spania și cazurile concrete semnalate în ultima perioadă. 

Măsurile pe care le avem în vedere vizează combaterea și prevenirea unor astfel de cazuri, 

informarea persoanelor cel mai expuse unor astfel de riscuri, dar și acordarea de asistență 

pentru victimele exploatării prin muncă sau ale traficului de persoane”, a declarat premierul 

Mihai Tudose după discuțiile avute astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Ambasadei 

Spaniei la București. Cu această ocazie s-a decis intensificarea cooperării pentru prevenirea și 

combaterea cazurilor de exploatare prin muncă a românilor aflați la muncă în Spania. 

Decizia luată astăzi vizează crearea, sub coordonarea premierului, a unei Task Force pentru 

problematica abuzurilor la care sunt expuși muncitorii români și a sclaviei moderne, Ministerul 

Românilor de Pretutindeni urmând să aibă rol de minister integrator. 

Alte măsuri stabilite în cadrul întrevederii sunt elaborarea unui Plan Național de Combatere a 

Sclaviei moderne, care să integreze strategiile existente, precum și Strategia Națională 

împotriva Traficului de persoane, prevăzută în Programul de Guvernare, pentru a fi aprobată în 

trimestrul al IV-lea al anului curent. De asemenea, Guvernul are în vedere crearea unui Fond 

de finanțare, la început prin linii bugetare distincte în bugetul ministerelor și resurse umane 

alocate specific. 

La întrevedere au participat ambasadorul României în Spania, Gabriela Dancău, ministrul 

pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, 

Victor Negrescu, reprezentanți ai MAI, MAE și Ministerului Muncii. 

Delegația spaniolă a fost condusă de Tada Bastida Eizaguirre, prim-secretar și însărcinat cu 

afaceri, șef al Secției Consulare din cadrul Ambasadei Regatului Spaniei la București. 

Comunitatea de români din Spania numără la ora actuală peste un milion de persoane care 

dețin rezidență, cărora li se adaugă circa 400.000 de muncitori sezonieri, aceștia din urmă fiind 

cei mai expuși fenomenului de exploatare prin muncă și traficului de persoane. 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a subliniat necesitatea unei 

http://www.timpromanesc.ro/masuri-concrete-pentru-protejarea-romanilor-din-spania
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abordări pro-active a acestor tematici și a cooptării asociațiilor de români din Spania în 

eforturile comune ale autorităților române și spaniole. La nivelul Ministerului Românilor de 

Pretutindeni va funcționa o direcție specializată care să asigure componenta de informare-

prevenire pe linia asociațiilor care activează în diaspora, precum și în relația cu instituțiile 

guvernamentale și neguvernamentale active în domeniu, din țările în care există comunități 

mari de români și în care pot să apară cazuri de sclavie modernă. Nu în ultimul rând, Ministerul 

Românilor de Pretutindeni va lansa săptămâna viitoare un proiect-pilot de comunicare și 

informare în Botoșani, Suceava și Neamț, trei dintre județele de proveniență ale celor mai 

mulți dintre românii plecați la muncă în Spania. 

Reprezentanții Ambasadei Spaniei la București și-au exprimat regretul pentru cazul de 

exploatare prin muncă a unor români din Spania, adăugând că a fost un caz punctual și că nu 

trebuie pierdut din vedere cât de bine s-au integrat restul de români aflați în Spania. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PALERMO: ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE AU NEVOIE DE AJUTOR! 

http://www.timpromanesc.ro/palermo-romanii-din-strainatate-au-nevoie-de-ajutor 

 

C.A.P.I.M.E.D. România (Asociația Românilor din Italia), cu sediul la Palermo, în regiunea 

Sicilia, Italia, avertizează Guvernul României cu privire la pericolele la care se expun românii 

care merg să muncească în Italia. Premierul Mihai Tudose ar trebui să analizeze situația cu 

atenție și să dispună măsuri de urgență pentru protejarea muncitorilor abuzați, se arată într-un 

comunicat primit la redacție, semnat de președintele-fondator Carmen Luminița Andrei. 

C.A.P.I.M.E.D. România susține că a tras aceste semnale de alarmă în ultimii șapte ani. 

În Italia erau, la sfârșitul anului 2016, 1.151.395 de români, conform datelor oficiale ISAT. De 

fapt, în Italia sunt peste 3 milioane de români, dintre care peste jumătate nu sunt înregistrați cu 

forme legale. Creșterea numărului de români care pleacă anual în Italia este în medie cu circa 

4% mai mare față de anul trecut, dintre care circa 70% sunt femei. Cei peste 1,5 milioane de 

români care merg să muncească în Italia fără contracte de muncă, dintre care peste 700.000 

sunt femei, reprezintă un grup vulnerabil fără niciun fel de sprijin. 

Presa din România a fost informată în aceste zile în legătură cu o nouă descoperire a Poliției 

din Italia: alte zeci de români abuzați, din nou, pe plantațiile din sudul Italiei. De fapt, în fiecare 

săptămână, în ultimele luni, au fost violate, sechestrate și ucise românce, o femeie de 60 de 

ani s-a sinucis, după ce a lucrat ca badantă timp de 15 ani, iar alta și-a ucis concubinul italian 

care o abuza. Au fost perioade în care trei femei pe zi au fost ucise în Italia. În aceste zile, și în 

Spania au fost găsiți români tratați ca sclavi, plătiți cu sume foarte mici pentru munca la câmp 

și cazați în corturi, fără apă curentă și fără minime condiții de igienă. Ultimele trei guverne nu 

au luat în considerare informările din partea C.A.P.I.M.E.D. România și nici proiectul strategic 

”Vreau să lucrez legal în Europa mea!”, depus de C.A.P.I.M.E.D. România, pentru a sprijini în 

mod real românii plecați la muncă în Italia. Autoritățile din România nu știu nici câți români 

sunt plecați la muncă în străinătate, fără forme legale, nici câți român mor anual și nici măcar 

nu pot fi repatriați, pentru a fi înmormântați. 

Datele statistice arată o situație halucinantă: peste 4,5 milioane de români muncesc în țările 

europene, mulți nefiind înregistrați, iar în fiecare zi sunt sute de români abuzați de angajatorii 

http://www.timpromanesc.ro/palermo-romanii-din-strainatate-au-nevoie-de-ajutor
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care îi forțează să lucreze in condiții mizere, de violatori, de funcționari, dar și de legislația 

discriminatorie. Cu toate acestea, cifrele oficiale arată că românii au trimis acasă peste 55 de 

miliarde de euro, mai mult decât investitorii străini și mai mult decât a primit România de la 

Uniunea Europeană, declară Carmen Luminița Andrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DECIZIE LUATĂ LA VIENA: UNIUNEA JURNALIŞTILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

ESTE PARTENER AL AGENŢIEI DE PRESĂ DIASPORA AZI 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/decizie-luata-la-viena-uniunea-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni-este-

partener-al-agentiei-de-presa-diaspora-azi/ 

 

Viena, 1 august 2017 – Uniunea Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (UJRP) va participa ca 

partener la proiectul agenției de presă „Diaspora Azi”, demarat de asociația „Mihai Eminescu” 

din Viena. 

 

Agenţia de Presă Diaspora Azi (APDA) este proiectul cel mai important în care se va angaja 

UJRP în următoarea perioadă. Agenția va realiza zilnic un flux cu cele mai importante ştiri de 

actualitate şi de interes pentru diaspora românească din ţările cu cele mai mari comunităţi de 

români. 

Participarea UJRP la acest proiect este una dintre deciziile luate la Adunarea generală care a 

avut loc la Viena, la sediul UJRP din Martinstrasse nr. 54, în data de 29 iulie. 

La această ședință a fost simplificată structura de conducere, fiind redus numărul de funcții de 

vicepreședinți la un singur post, și a fost desemnată echipa care va conduce UJRP încă doi 

ani: Sorin Cehan – președinte, Laura Hant – vicepreședinte, Ruben Doran – secretar, 

Constantin Hant – trezorier. 

 

http://ziarulromanesc.de/diaspora/decizie-luata-la-viena-uniunea-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni-este-partener-al-agentiei-de-presa-diaspora-azi/
http://ziarulromanesc.de/diaspora/decizie-luata-la-viena-uniunea-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni-este-partener-al-agentiei-de-presa-diaspora-azi/
http://www.ujrp.org/
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Făcând bilanțul primilor doi ani de activitate al UJRP, Sorin Cehan, președintele Uniunii, a 

explicat: 

„Cea mai importantă realizare a primilor doi ani este faptul că publicațiile afiliate 

au devenit mai puternice, datorită întăririi legăturilor și schimbului permanent de 

informații dintre jurnaliștii din diferite țări. Înființarea și consolidarea agenției de 

presă pentru diaspora este următoarul pas extrem de important pe care Uniunea 

îl face.” 

Cu această ocazie a fost actualizată lista de membri și publicații afiliate. La acest moment, 

din UJRP fac parte următorii membri și următoarele publicații: 

Membri: Sorin Cehan, Laura Hant, Andi Rădiu, Mircea Maer, Violeta Niculescu, Ionică 

Armancă, Doina Meiseleș, Nando Mario Varga, Anamaria Daiana Matieș, Cristina Sofronie, 

Ionuț Țene, Oana Dobrescu, Marius Dobrescu, Veronica Ivanov, Ruben Doran, Camelia 

Rădiu, Constantin Hant. 

Publicații: Gazeta Românească (Italia), Ziarul Românesc Germania, Ziarul Românesc Weekly 

(Marea Britanie), Ziarul Românesc Italia, Jurnalul Românesc (Austria), Zig-Zag Româno-

Canadian (Canada), Inforoes.com (Spania), Jurnalul Săptămânii (Israel), Magazin Expres 

(Israel), Revista Mea (Israel), Jurnalul De Luni (Israel), Anima News (Israel), Radio Stuttgart – 

Zig-Zag de România (Germania), Știri Diaspora (România), Napoca News (România), Gazeta 

de Spania. 

http://www.ujrp.org/
http://www.ujrp.org/
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UJRP (www.ujrp.org) este o asociație profesională înființată la Viena în 23 octombrie 2015, 

care își propune următoarele obiective: sprijinirea publicațiilor de limba română din străinătate, 

dezvoltarea legăturilor între jurnaliști și realizarea de proiecte comune. 

UJRP rămâne cea mai puternică asociație a jurnaliștilor români din străinătate, având în 

vedere audiența de care se bucură publicațiile afiliate, calitatea activității jurnalistice a 

membrilor și numeroasele inițiative la care Uniunea participă, în țară sau în străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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MRP SE ÎNTÂLNEŞTE CU ROMÂNII DIN ITALIA 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-se-intalneste-cu-romanii-din-italia 

 

Având în vedere atenția acordată de Guvernul României respectării drepturilor comunității 

românești din Republica Italiană, precum și necesitatea monitorizării progreselor înregistrate 

pe linia informării, prevenirii și combaterii abuzurilor prin muncă, în perioada 3-6 august a.c., o 

delegație condusă de secretarul de stat, Veaceslav Șaramet, din cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni (MRP), va efectua o vizită de lucru în Catania și Palermo. 

Vizita urmărește continuarea dialogului cu membrii comunității românești din Sicilia, precum și 

aprofundarea dialogului bilateral cu partea italiană pe problematica situațiilor de exploatare a 

unor cetățeni români aflați la muncă în Italia. Agenda delegației MRP include întâlniri cu 

români, victime ale abuzurilor, întrevederi cu oficiali locali și centrali italieni, precum și sesiuni 

de discuții cu reprezentanții clerului Bisericilor românești din teritoriu. 

Situația românilor care lucrează în regiunea Sicilia se află într-un proces permanent de 

monitorizare în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care colaborează cu 

Ambasada României la Roma, Consulatul României la Catania și cu autoritățile centrale din 

România și Italia, în vederea asigurării drepturilor cetățenilor români în statul de rezidență. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PARADA PORTULUI POPULAR CU ICOANE ŞI DRAPELE TRICOLORE, ÎN CADRUL 

FESTIVALULUI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.timpromanesc.ro/parada-portului-popular-cu-icoane-si-drapele-tricolore-in-cadrul-festivalului-romanilor-

de-pretutindeni 

 

În acest final de săptămână a avut loc cea de-a opta ediţie a Festivalului Românilor de 

Pretutindeni. Evenimentul a fost organizat la Arad și a fost iniţiat şi coordonat de părintele 

consilier Blaj Mihai Octavian. 

Şi în acest au participat românii din Serbia, Republica Moldova, Ucraina. Românii din Serbia 

au fost reprezentați de Comunitatea Românilor din Serbia (CRS), cu ansamblul folcloric din 

Satu Nou, care a prezentat patrimoniul cultural al românilor din Serbia. Scopul manifestării a 

fost acela de a crea legături între românii din jurul granițelor României, de cunoaștere a vieții 

cotidiene și problemelor cu care se confruntă, a drepturilor și libertăților pe care le au de 

manifestare a identității naționale, în țările de unde provin. 

Startul festivalului a fost dat pe platoul Catedralei Arhiepiscopale unde s-au adunat 

participanţii, de aici plecându-se în Parada portului popular cu icoane şi drapele tricolore în 

mâini spre biserica parohială din Grădişte. La manifestare au fost prezenți: IPS Timotei, 

Arhiepiscopul Aradului, PS Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria și Serbia şi PS Emilian 

Crişanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Alături de aceştia au fost şi reprezentanţi ai 

administraţiei locale. 

 

 Foto: CRS 

http://www.timpromanesc.ro/parada-portului-popular-cu-icoane-si-drapele-tricolore-in-cadrul-festivalului-romanilor-de-pretutindeni
http://www.timpromanesc.ro/parada-portului-popular-cu-icoane-si-drapele-tricolore-in-cadrul-festivalului-romanilor-de-pretutindeni
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Partea artistică a festivalului a debutat cu imnul de stat intonat de fanfara Sunetul 

Aradului, urmat de Polieleul Românilor şi Hora unirii intonate de toţi cei prezenţi. 

În continuarea programului, Corul Unirea Grădişteană al Parohiei Grădişte 1, condus de 

Corina Teuca, a susţinut un recital de cântece patriotice şi prelucrări folclorice. În cadrul 

manifestării a mai concertat și corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe Covăsânţ, dirijat de Marius 

Oneţ. A urmat apoi programul artistic al invitaţilor. 

Un moment deosebit a fost prezenţa artistului Marius Ciprian Pop acompaniat de orchestra 

Rapsozii Zărandului condusă de maestrul Petrică Pașca, acestora alăturându-se şi artistele 

Cornelia Căprariu Roman şi Malvina Nagy. 

Prezentarea programului artistic a fost realizată de Angela Petrean Varjasi. Organizarea 

acestui eveniment a fost sprijinită de Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad. 
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MAE: INCENDII ŞI CANICULĂ ÎN ZONA DE SUD-EST A FRANŢEI 

http://www.timpromanesc.ro/mae-incendii-si-canicula-in-zona-de-sud-est-a-frantei 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Franța că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, în 

perioada  3 – 6 august 2017, sud-estul țării (Departamentele Corsica de Sud, Var, Alpes-

Maritimes, Vaucluse, respectiv  Bouches-du-Rhone), se confruntă cu valuri de caniculă și 

pericolul de incendii de pădure și de vegetație uscată. 

Potrivit unui comunicat de presă remis joi de MAE, cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite zonele 

pentru care sunt activate codurile de alertă, iar cei afectați de situația din atenționare, pot 

solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Paris 00 33 (0) 

1 47 05 29 66 sau 00 33 (0) 1 47 05 27 55, apelurile fiind redirecționate către Centrul de 

Contact și Suport al Cetățenilor români din străinătate (CCSCRS) și preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se 

confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de 

urgență al Consulatului General al României la Marsilia: 00 33 (0) 6 10 02 71 64. 

MAE recomandă consultarea paginilor de 

internet www.mae.ro, http://paris.mae.ro,http://marsilia.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ”Călătorește în siguranță” 

(disponibilă gratuit în ”App Store”și ”Google Play”), care oferă informații și sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROIECT DE LEGE: LINIE TELEFONICĂ DE URGENŢĂ PENTRU ROMÂNII DIN 

STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/proiect-de-lege-linie-telefonica-de-urgenta-pentru-romanii-din-strainatate 

 

Un proiect de lege pentru înființarea unei linii telefonice de urgență pentru cetățenii români din 

străinătatea  fost lansat în dezbatere publică de deputatul Tamara Ciofu. 

Potrivit propunerii legislative, sistemul va fi operat de MAE și va putea fi apelat gratuit de orice 

cetățean român care se confruntă cu situații abuzive în afara țării. Inițiativa a fost realizată ca 

urmare a abuzurilor la care au fost supuși cetățenii români aflați la muncă în Italia sau Spania, 

mulți dintre aceștia provenind din județul Botoșani. 

”Sunt foarte multe situații în care românii ajung sclavi, în sensul propriu, la diverși angajatori 

obscuri din străinătate, iar cetățenii noștri nu au unde să se adreseze. Am propus să existe un 

număr de telefon de urgență gratuit 115, asemănător cu numărul 112 din țară, unde cetățenii 

români din străinătate să poată găsi un sprijin în cazul în care se află în situații dificile”, a 

declarat Tamara Ciofu. 

Parlamentarul a purtat discuții pe această temă și cu ministrul pentru Românii de Pretutindeni, 

Andreea Păstârnac, care a inclus județul Botoșani în proiectul pilot pentru campania 

„Informare acasă! Siguranță în lume!”, destinat românilor care pleacă din țară pentru a munci 

sau a studia în străinătate. Prima dezbatere publică în cadrul acestui proiect pilot va avea loc 

la Botoșani, în data de 9 august. 

”Am discutat cu doamna ministru despre botoșănenii plecați la muncă în străinătate care s-au 

confruntat cu multe probleme dificile și am ajuns la concluzia că județul nostru ar trebui inclus 

în proiectul pilot privind informarea românilor care pleacă pentru o perioadă mai lungă din țară. 

Campania își propune să informeze cetățenii români cu privire la drepturile pe care le au în 

Uniunea Europeană, dar și în ce privește riscurile la care se expun când acceptă contracte de 

muncă în străinătate, fără a cunoaște prea multe despre viitorul angajator”, a explicat Tamara 

Ciofu, care a adăugat că mai multe detalii despre această campanie de informare vor fi oferite 

în dezbaterea ce va avea loc în Botoșani. 

Suplimentar față de TELVERDE actul normativ propus are în vedere introducerea unor noi 

http://www.timpromanesc.ro/proiect-de-lege-linie-telefonica-de-urgenta-pentru-romanii-din-strainatate
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metode de informare cu privire la drepturile cetățenilor români care pleacă să lucreze în 

străinătate, prin obligativitatea afișării de materiale informative la toate punctele de trecere a 

frontierei, precum și la agențiile de ocupare a forței de muncă care desfășoară activități de 

mediere a angajării cetățenilor români în străinătate. Totodată, proiectul prevede obligația 

agenților de ocupare a forței de muncă să introducă în contractele individuale de muncă 

încheiate între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român informații privind modalitatea de 

apelare a liniei telefonice gratuite – TELVERDE și numărul de telefon. 
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SENATORUL BADEA PROPUNE ÎNFIINŢAREA UNEI AGENŢII NAŢIONALE PENTRU 

SPRIJINIREA ROMÂNILOR CARE VOR SĂ REVINĂ ÎN ŢARĂ 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-propune-infiintarea-unei-agentii-nationale-pentru-sprijinirea-

romanilor-care-vor-sa-revina-in-tara 

 

Senatorul Viorel Badea, președintele Comisiei românilor de pretutindeni, face apel pentru 

înființarea unei agenții naționale care să asiste românii din diaspora care își doresc să revină 

în țară.  

”Consider că este oportună înființarea unei agenții naționale pentru repatriere sau pentru 

reintegrare, care să-i monitorizeze și să-i asiste pe românii doritori să revină acasă și să 

investească în România și nu numai pe aceștia”, a subliniat Viorel Badea. 

”Totodată, promovăm inițierea un program EXPAT pentru suportul românilor care au dobândit 

expertiză în diverse domenii pentru reinstalarea pe teritoriul României. Pe lângă reintegrarea 

profesională, avem în vedere și reintegrarea educațională a copiilor români crescuți în 

străinătate, prin recunoașterea mai rapidă a diplomelor și consiliere în școli”, a mai adăugat 

acesta. 

 

 

 

”Este necesar să reașezăm instituțiile pe competență, eficacitate și bun-simț pentru a putea să 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-propune-infiintarea-unei-agentii-nationale-pentru-sprijinirea-romanilor-care-vor-sa-revina-in-tara
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reconstruim încrederea cetățeanului în instituții. Românii din diaspora sunt șansa reală a 

României”, a conchis senatorul. 

Un studiu ONU arată că sunt 3.400.000 de români în Diaspora. Cifra reprezintă 17% din 

populaţia României. Este unul dintre cele mai mari procente pentru o ţară care nu a fost 

afectată de conflicte armate. 

Nouă români părăsesc în fiecare oră ţara, România pierzând anual echivalentul unui oraş de 

nivel mediu, potrivit celor mai recente cifre. Specialiştii spun că anul acesta vor părăsi ţara alţi 

85.000 de români. România avea 19,7 milioane de locuitori în ianuarie 2016, după cum arată 

ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică. 
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