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MICROBUZELE DONATE ŞCOLILOR DIN R.MOLDOVA DE CĂTRE ŢARA MAMĂ, VOR FI 

TRANSFERATE ÎN PROPRIETATEA UNOR CONSILII RAIONALE 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/economic--social/25349-2017-07-27-08-30-41.html 

 

93 de microbuze școlare din cele 96 donate săptămâna trecută de Guvernul României pentru 

școlile din Republica Moldova urmează să fie transmise, cu titlu gratuit, din proprietatea 

statului în proprietatea publică a unor consilii raionale, transmite Romanian Global News. 

Transferul urmează să fie realizat timp de 30 de zile, a anunțat în ședința de Guvern, ministrul 

Educației, Cercetării și Culturii, Monica Babuc. 

Este vorba despre 92 de microbuze de tip 16+1 locuri și a unui autovehicul destinat 

transportului persoanelor cu mobilitate redusă. 

Alte trei microbuze urmează să fie transmise instituțiilor de învățământ din subordinea 

Ministerului Educației, Cercetării și Culturii. 

Cele mai multe microbuze, opt la număr, urmează să ajungă în raionul Fălești, câte șase 

microbuze urmează să ajungă în municipiul Soroca și în raionul Rezina. Pentru transportul 

copiilor care studiază în UTA Găgăuzia sunt destinate patru microbuze. 

Conform hotărârii Guvernului, microbuzele transmise urmează a fi utilizate exclusiv pentru 

transportarea elevilor și a cadrelor didactice. 

În septembrie 2014, Guvernul României a mai donat Republicii Moldova 100 de microbuze 

școlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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UN GRUP DE PROFESORI DE ETNIE ROMÂNĂ DIN REGIUNEA CERNĂUŢI PARTICIPĂ 

LA CURSURI DE PERFECŢIONARE LA SUCEAVA 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/25346-2017-07-27-08-24-19.html 

 

La solicitările Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina în perioada 24-30 

iulie 2017 la Suceava se derulează proiectul „Cursuri de perfecționare pentru profesorii care 

predau limbă, cultură și spiritualitate românească în zona Cernăuți, Ucraina", transmite 

Romanian Global News. 

La aceste cursuri participă un grup de peste 15 cadre didactice, membri ai ACDERU, din cele 

patru raioane locuite compact de reprezentanții comunității românești, în frunte cu doamna 

Lilia Govornean, președinta asociației. 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni prin această acțiune continuă 

seria proiectelor privind pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice care predau limba 

română sau lecții în limba română în școlile cu limba română de predare din Ucraina. 

Stagiul de perfecționare se desfășoară pe parcursul a 6 zile și se axează pe trei teme majore: 

limba română, psihopedagogie școlară și spiritualitate românească. 

Potrivit unui comunicat de presă preluat de radio Cernăuți, atelierele sunt realizate de Institutul 

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

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și 

Rădăuților, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Transgaz și Asociația Cadrelor Didactice 

de Etnie Română din Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PREMIERĂ: FESTIVALUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, LA ARAD 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/25345-2017-07-27-08-21-22.html 

 

Parohia Ortodoxă Arad Grădiște 1 va organiza în perioada 28-30 iulie Festivalul Românilor de 

Pretutindeni, la care vor participa români din Serbia (Timoc și Banatul sârbesc), Republica 

Moldova (Chișinău), Ucraina (Ismail, regiunea Odesa) și Ungaria. Coordonatorul festivalului 

este preotul Blaj Mihai Octavian, transmite InfoPrut, preluat de Romanian Global News. 

Festivalul îți propune crearea de legături între românii din jurul granițelor României, 

cunoașterea vieții cotidiene și problemelor cu care se confruntă, a drepturilor și libertăților pe 

care le au de manifestare a identității naționale, în statele de unde provin, se menționează 

într-un comunicat de presă. 

Pe 28 iulie, la Oficiul Parohial Arad Grădiște 1 va avea loc o conferință de presă cu tema 

„Viața românilor din Serbia, Basarabia și Ucraina". Pe 30 iulie va avea loc în Arealul Bisericii 

Grădiște 1 evenimentul artistic „Festivalul Românilor de Pretutindeni", care va începe cu 

parada portului popular cu plecare de pe esplanada Catedralei Sfânta Treime, de unde 

participanții vor merge în alai spre locul de desfășurare a evenimentului, Biserica Ortodoxă 

Arad Grădiște 1, unde va continua spectacolul. În cadrul spectacolului, pe lângă oaspeți, vor 

evolua ca invitați speciali artistul Marius Ciprian Pop, acompaniat de orchestra Rapsozii 

Zărandului condusă de către maestrul Petrică Pașca. Organizarea acestui eveniment este 

sprijinită de Arhiepiscopia Aradului și Consiliul Județean Arad. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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“VISE ÎN GRAIUL MEU“ LA CASTELLÓN 

http://www.timpromanesc.ro/vise-in-graiul-meu-la-castellon 

 

Institutul Hispano Român anunță lansarea concursului ”Vise în limba mea”, adresat tuturor 

copiilor și tinerilor între 3 și 18 ani din provincia Castellon. 

Cele trei categorii categorii de participanți pot intra în competiție cu materiale adecvate vârstei. 

Copiii între 3 și 6 ani vor desena pornind de la un cuvânt pe care îl vor alege dintr-o 

listă, cei între 7 și 11 ani  trebuie să scrie o compunere cu titlul “Limba mea”, folosind cel puțin 

3 cuvinte dintr-o listă prestabilită, iar cei mai mari, cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani sunt 

invitaţi să pregătească o poezie sau eseu pe tema experienței lor cu și despre limba română/ 

România. 

Câștigătorii  vor fi premiați în cadrul evenimentului “Ziua Limbii Române” care va avea loc la 

data de 3 septembrie 2017, la orele 17.00 în Castellón de la Plana. 

Prin acest eveniment, IHR doreşte să promoveze limba română în comunitatea română și 

spaniolă, – să facă cunoscute frumusețile României în Castellon, precum şi afirmarea 

identității lingvistice și culturale a participanților. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SUMMER FEST PENTRU DIASPORA, LA BOTOŞANI 

http://www.timpromanesc.ro/summer-fest-pentru-diaspora-la-botosani 

 

Municipalitatea botoşăneană va organiza şi în acest an Summer Fest. „Mi-aş dori să-l 

organizăm imediat după Postul Sfintei Marii, în weekend-ul 18-20 august. L-am 

rugat pe domnul viceprimar Cosmin Andrei să se ocupe de această acţiune 

pentru că atunci vor fi şi foarte mulţi botoşăneni care lucrează în străinătate şi 

revin acasă în concediu”, a declarat primarul Cătălin Flutur, conform monitorulbt. 

Potrivit celor precizate de Cosmin Andrei, Summer Fest va fi îmbinat cu manifestări dedicate 

botoşănenilor aflaţi la muncă în străinătate, organizate sub genericul Zilele Diasporei. „Vom 

pregăti o hotărâre de Consiliu Local pentru a avea o sărbătoare, un festival la 

Botoşani, ţinând cont că avem şi prevederi bugetare alocate încă de la începutul 

anului”, a mai spus Cosmin Andrei. 

Edilul a adăugat că festivalul va include spectacole susţinute de artişti naţionali, artişti locali, 

instituţiile de cultură finanţate de la bugetul local. 

 

  Foto: monitorulbt.ro 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SE PUN BAZELE UNEI BIBLIOTECI VIRTUALE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.timpromanesc.ro/se-pun-bazele-unei-biblioteci-virtuale-pentru-romanii-de-pretutindeni 

 

Realizarea unei biblioteci virtuale pentru românii de pretutindeni este unul din proiectele 

anunțate de prof. univ. dr. Doina Banciu, cu ocazia celei de-a IX-a ediții a simpozionului ”Slove 

muscelene. Desfășurat la Câmpulung Muscel în perioada 21-22 iulie 2017 ediția  din acest an 

a simpozionului a avut tema „Date deschise versus securitatea informației”. 

Totodată, prof. univ. dr. Adrian Badea  a exprimat interesul instituției  pe care o conduce  față 

de învățământul liceal, anunțând un proiect ambițios și de perspectivă : „Academia și elevii.” 

De asemenea, în cuvântul său, Mireille Radoi a subliniat că slova musceleană reprezintă un 

arc peste timp făcând trecerea de la prima scrisoare a lui Neacșu de la Câmpulung la big data. 

Festivitatea de deschidere a lucrărilor s-a încheiat cu un moment deosebit: Mireille Rădoi, 

președinta Fundației Universitare  „Carol I” împreuna cu DigiLib Muscel a acordat o diploma de 

merit  și un stimulent financiar elevei Mihaela Zăbavă, de la școala gimnazială din comuna 

Malu. 

 

 

Simpozionul „Slove Muscelene” a avut și o componentă științifică importantă în care au fost 

prezentate  contribuții ale cercetătorilor în domeniu din diverse centre universitare din țară: 

http://www.timpromanesc.ro/se-pun-bazele-unei-biblioteci-virtuale-pentru-romanii-de-pretutindeni
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București, Cluj, Brașov, Sibiu, Brăila. Sesiunea de comunicări științifice a avut loc la biblioteca 

municipală „Ion Barbu”. Doina Banciu a făcut referire la importanța pe care o are digitalizarea 

pentru bibliotecile din întreaga țară și a menționat necesitatea unei colaborări internaționale în 

acest sens. 

Evenimentul a  fost organizat sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România, în 

colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Informație Digitală al Universității din București, 

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Asociația DigiLib Muscel și Biblioteca Municipală „Ion 

Barbu”, cu sprijinul Primăriei Câmpulung Muscel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SSE 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-sse 

 

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

765 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Malta – 316 locuri de muncă: 250 șofer de 

autobuz, 50 personal curățenie/lucrători la înălțime/supervizori curățenie, 6 fierar betonist, 4 

asfaltatori, 4 zidar, 2 mașinist pentru terasamente. 

Germania – 169 locuri de muncă: 29 ospătar, 22 bucătar, 10 șofer profesionist, 6 recepționer, 

5 asistent medical, 5 cameristă/roomboy, 5 lucrător în agricultură, 4 betonist, 4 dezvoltator 

aplicații Android pentru dispozitive mobile, 4 dezvoltator Java, 4 excavatorist, 4 menajeră, 4 

montator izolații clădiri, 4 personal servire clienți, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 

dezvoltator aplicații hibrid, 3 operator utilaje pentru construcții, 3 specialist restaurant, 3 zidar, 

2 ajutor bucătar, 2 commis de cuisine, 2 electrician în construcții, 2 electrician construcții 

cabluri, 2 lucrător în construcții, 2 maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru hidroizolații 

clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 operator mașini, 1 administrator sistem Linux, 1 chef 

de rang, 1 commis de rang, 1 coordonator evenimente, 1 dezvoltator aplicații web, 1 instalator 

clădiri, 1 instalator/montator țevi, 1 inginer baze de date, 1 lăcătuș, 1 lucrător în viticultură, 1 

manager în construcții, 1 manager restaurant, 1 maistru construcții civile, 1 mecanic industrial, 

1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperișuri, 1 muncitor în 

construcții din beton armat, 1 operator CNC (frezor), 1 operator pompe beton, 1 personal 

catering, 1 personal întâmpinare oaspeți, 1 personal în domeniul hotelier, 1 proiectant UX, 1 

șlefuitor metal, 1 sudor; 

Cehia – 101 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

5 electrician auto, 5 mecanic auto, 5 șofer tir internațional, 3 mașinist, 1 electrician, 1 

fizioterapeut, 1 tehnician frigidere; 

Italia – 40 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu; 

Marea Britanie – 40 locuri de muncă: 35 îngrijitor persoane la domiciliu, 5 îngrijitor persoane; 

Norvegia – 29 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică, 3 mecanic autobuze, 2 frizer, 1 medic 

dentist, 1 personal curățenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-sse
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șofer/specialist carnaval; 

Irlanda – 20 locuri de muncă: 20 lucrător în ferme de vaci de lapte; 

Suedia – 20 locuri de muncă: 20 montator schele; 

Austria – 7 locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 

tehnician dentar; 

Spania – 6 locuri de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 1 șef echipă – turbine eoliene, 1 

drujbist/tăietor silvic, 1 operator toaletare arbori; 

Belgia – 5 locuri de muncă:  1 brutar, 1 electrician nave senior, 1 montator semnalizare de 

cale ferată, 1 operator mașină de îndoit cu forma liberă, 1 sudor semi automat; 

Olanda – 5 locuri de muncă: 3 inginer de sistem, 1 inginer mecanic, 1 sudor construcții 

metalice; 

Luxembourg – 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audiovizual; 

Polonia – 3 locuri de muncă: 3 consultant service client cu cunoștințe de limba română. 

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

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

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

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

HORĂ ROMÂNEASCĂ LA ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/hora-romaneasca-la-roma 

 

Tradițiile și obiceiurile românești au fost promovate în perioada  22 – 24 iulie 2017 la Roma, 

Italia. Timp de trei zile, în Piața Nassyria – Fonte Nuova – Roma unde a fost organizată o 

expoziție de obiecte tradiționale și produse culinare cu specific românesc. 

În data de 23 iulie 2017, Ștefania Rareș, Elisabeta Turcu Juverdeanu, Gabriel Dorobanțu, Ilie 

Caraș, Viorel Strâmbeanu, Elena Lazăr, Lidia Bolfosu, Dorin Bercuci, Elena Beninati, 

Ansamblul Folcloric Altărașul și Fabio și Silvia Coladarci au adus de acasă, din România, 

valorile culturale și tradițiile românești în cadrul unui concert extraordinar de muzică 

tradițională românească. 

Români stabiliți în Italia, turiști aflați în zonă, dar și italieni s-au prins într-o horă românească în 

Piața Nassyria – Fonte Nuova – Roma, Italia. Artiștii au coborât de pe scenă și au dansat 

alături de spectatori, bucurând inima şi sufletul românilor din Roma. 

Proiectul „Festivalul românesc – schimb de cultură și tradiții” a fost organizat de Institutul 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Asociația Socială Culturală Emigranți Români. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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FOLCLOR ROMÂNESC, VALORIFICAT PESTE OCEAN 

http://www.timpromanesc.ro/folclor-romanesc-valorificat-peste-ocean 

 

Modul original de valorificare a creației folclorice din România va permite artiștilor români 

membri ai Ansamblului folcloric ”Someșul-Napoca” să ofere publicului american, artiștilor din 

celelate țări prezente la două festivaluri de folclor care vor avea loc în SUA  (World Folkfest, 

care va avea loc în Springville (Utah), între 31 iulie – 5 august 2017 și Bountiful Davis 

Summerfest International Art & Folk Festival, Bountiful (Utah), 9-12 august 2017.) dar și 

turiștilor din întreaga lume care vor fi printre spectatori, o imagine complexă și bogată asupra 

tradiţilor și obiceiurilor din țara.Ansamblul folcloric ”Someșul-Napoca” activează în cadrul 

Asociaţiei folclorice ”Someșul-Napoca” și este membru CIOFF (The International Council of 

Organizations of Folklore Festivals) și IOV (International Organization of Folk Art), fiind una 

dintre formaţiile artistice reprezentative ale României, cu un bogat palmares naţional şi 

internaţional. 

Cu ocazia înscrierii în Patrimoniul Universal – UNESCO a Jocului fecioresc din 

România (proiect realizat de directorul artistic al ansamblului, dr. Zamfir Dejeu), ansamblul a 

inclus în repertoriu toate cele nouă tipuri de jocuri feciorești din România, cautând cu orice 

ocazie promovarea lor. 

Ansamblul folcloric ”Someșul-Napoca” a fost fondat, în anul 1973, de directorul artistic al 

ansamblului,  dr. Zamfir Dejeu.  Scopul activităţii ansamblului este  de a cultiva şi conserva 

creaţia tradiţională din România și, mai ales, din Transilvania, remarcându-se prin specificitate 

și universalitate în domeniu. 

Dansatorii au în repertoriu circa 50 de dansuri tradiţionale provenind din cele mai importante 

zone folclorice ale ţării: Valea Someşului, Câmpia Transilvaniei, Huedin, Bihor, Codru, 

Târnave, Banat, Maramureş, Ghimeș-Făget, precum şi dansuri româneşti din loc. Aletea 

(Ungaria). Interpretarea fidelă, ca la ”hora satului”, a faimoaselor dansuri româneşti şi a 

pieselor cântate ce provin direct din cercetări folclorice întreprinse de conducătorul 

ansamblului dr. Zamfir Dejeu (cercetător ştiinţific la Institutul ”Arhiva de folclor a Academiei 

Române”, Filiala Cluj-Napoca), adeveresc întru totul caracteristicile creaţiei tradiţionale 

http://www.timpromanesc.ro/folclor-romanesc-valorificat-peste-ocean
http://www.worldfolkfest.dreamhosters.com/groups/romania-somesul-napoca/
https://www.bdac.org/summerfest
https://www.bdac.org/summerfest
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româneşti. Cele mai complexe dansuri pe care le execută componenții echipei folclorice sunt 

cele din Câmpia Transilvaniei (loc. Tritenii de Jos, jud. Cluj – Purtata, Fecioreasca cu fată, 

Târnăveana, Cioarsa, Învârtita în două laturi şi Hărţag, şi loc. Fărău, jud. Alba – Haidăul, De 

purtat de pe Mureş, Datul fetei pe sub mână, De ponturi cu fată, Mureşană, şi Hațegană). Se 

joacă după melodii interpretate la vioară, contră şi contrabas, dansatorii dialogând prin 

strigături, pe diferite teme. Momentele de virtuozitate constau în dansurile fecioreşti. 

Feciorii bat cizma întrecându-se între ei, pentru ca, la sfârşit, fiecare să-şi ia fata, pe care o 

învârtește, încântând privirile spectatorilor, la aceasta frumuseţe coregrafică  contribuind şi 

cromatica impresionantă a costumelor populare de sărbatoare, pe care le poartă dansatorii. 

Ansamblul a înregistrat două casete video, două CD-uri, iar orchestra, un disc editat la 

festivalul internaţional de la Montoire, Franţa, un disc Electrecord, trei CD-uri şi trei casete 

audio. Se folosesc instrumente tipice româneşti: fluierul pastoral, taragotul, vioara cu trompetă, 

ţambalul, daireaua. CD-urile cuprind materiale folclorice existente în repertoriul soliştilor 

instrumentişi, a orchestrei şi a ansamblului de dansuri. Valorificarea lor s-a făcut ţinând cont de 

interpretările iniţiale ale purtătorilor de folclor. Nu lipsesc nici unele piese de mare popularitate 

şi virtuozitate, cum este de exemplu Ciocârlia, care este interpretată într-un mod absolut 

original. 

De la înfiinţare până în prezent, ansamblul clujean a obţinut numeroase premii naţionale și 

internaţionale. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE – INCENDII DE PĂDURE ŞI VEGETAŢIE ÎN SUD-ESTUL 

FRANŢEI 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-incendii-de-padure-si-vegetatie-in-sud-estul-frantei 

Sud-estul Franţei (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, precum și 

arondismentul/sectorul 11 din Marsilia) se confruntă cu incendii de pădure şi de vegetaţie, pe 

arii extinse. 

 Cele mai afectate arii se află in La Croix-Valmer, Ramatuelle, Artigues, Carros, St. Tropez, 

Hyeres, Olmeta-di-Turda, Parcul Natural al Prealpilor de Azur. În prezent, 10 focare de incendii 

sunt active în arii din zonele menţionate, afectând pădurile şi zonele populate, avertizează 

MAE. 

 

 Sursa foto: AFP/francetvinfo.fr 

 

Conform Centrului Național de Meteorologie francez, în următoarea perioadă, pentru sud-estul 

Franţei, condiţiile meteorologice (seceta şi vânt puternic – între 90 şi 110 km/ora) vor favoriza 

menţinerea alertei, precum şi posibilitatea izbucnirii unor noi incendii de pădure şi de vegetaţie 

în sud-estul Franţei. 

Cetăţenii români aflaţi în vacanţă sau stabiliţi în sud-estul Franţei sunt sfătuiţi să evite zonele 

pentru care sunt activate codurile de alertă. 

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

Romaniei la Paris: +33147052966; +33147052755, apelurile fiind redirecţionate către Centrul 

de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) şi preluate de către 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-incendii-de-padure-si-vegetatie-in-sud-estul-frantei
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/direct-incendies-dans-le-sud-est-l-incendie-circonscrit-dans-le-vaucluse-quatre-pompiers-blesses-dans-le-var_2299029.html
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operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

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

urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Marsilia: 

+33610027164. 

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, http://marsilia.mae.ro şi 

www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google 

Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TEODOR MELEŞCANU: ROMÂNIA ESTE DONATOR EMERGENT DE ASISTENŢĂ OFICIALĂ 

PENTRU DEZVOLTARE 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-romania-este-donator-emergent-de-asistenta-oficiala-pentru-

dezvoltare 

 

Ministrul Afacerilor Externe, l-a primit la 25 iulie 2017 pe Pieter Bult, noul reprezentant al 

Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF în România, cu ocazia prezentării scrisorilor 

de cabinet. Ministrul l-a asigurat pe reprezentantul UNICEF în România de întregul sprijin în 

îndeplinirea mandatului său.Au fost discutate aspecte legate de cooperarea României cu 

sistemul ONU, cu un accent deosebit asupra perspectivelor colaborării cu UNICEF în cadrul 

viitorului Program de ţară pentru perioada 2018 – 2022, care urmează a fi adoptat la viitoarea 

sesiune a Consiliului de Administrație al UNICEF (New York, septembrie 2017). A fost evocat 

noul statut al ţării noastre, care a devenit – după aderarea la UE – donator emergent de 

asistenţă oficială pentru dezvoltare, ceea ce oferă o perspectivă nouă viitoarei colaborări a țării 

noastre cu UNICEF. 

În cursul lunii iulie a.c. a sosit la București noul reprezentant al UNICEF în România, Pieter 

Bult, care o înlocuiește în această funcție pe Sandie Blanchet, al cărei mandat s-a încheiat în 

iunie 2017. 

Activitățile UNICEF în România au început în anul 1991 și s-au desfășurat în cadrul mai multor 

programe de țară, elaborate pe baza necesităților concrete ale țării noastre în domeniul 

protecției și dezvoltării copilului. În acest an a fost elaborat Programul de țară al UNICEF 

pentru România, pentru perioada 2018 – 2022, care va fi adoptat de Consiliul de Administrație 

al UNICEF la viitoarea sesiune a sa (New York, septembrie 2017). 

Biroul UNICEF în România a contribuit, prin proiecte sale din ultimii 25 de ani la dezvoltarea 

capacităţii instituţionale în domeniu, la sprijinul copiilor din zone rurale sau defavorizate, la 

implicarea organizaţiilor neguvernamentale în aceste activităţi. 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-romania-este-donator-emergent-de-asistenta-oficiala-pentru-dezvoltare
http://www.timpromanesc.ro/teodor-melescanu-romania-este-donator-emergent-de-asistenta-oficiala-pentru-dezvoltare


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

17 

CONTRIBUŢIA ROMÂNILOR LA ECONOMIA SPANIOLĂ S-A FĂCUT SIMŢITĂ ”MAI ALES” ÎN 

PERIOADA DE CRIZĂ 

http://www.timpromanesc.ro/contributia-romanilor-la-economia-spaniola-s-a-facut-simtita-mai-ales-in-perioada-de-

criza 

 

Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Spaniei în 

România, Ramiro Fernández Bachiller, despre perspectivele de intensificare a relațiilor 

bilaterale, îndeosebi în plan economic, precum și despre organizarea cât mai curând unei 

prime reuniuni interguvernamentale România-Spania.”Relația foarte strânsă de prietenie dintre 

România și Spania și evoluția pozitivă din ultimii ani a schimburilor comerciale bilaterale 

reprezintă o bază foarte solidă pentru a dezvolta mai departe cooperarea economică dintre 

țările noastre, în interesul ambelor părți, având în vedere și comunitatea numeroasă de români 

din Spania”, a declarat șeful Executivului. 

Cei doi oficiali au evocat posibilitatea organizării unei reuniuni interguvernamentale, cel mai 

târziu anul viitor. Agenda reuniunii ar urma să includă mai multe domenii de interes precum 

cooperarea economică, în domeniul infrastructurii de transport, agricultură, turism, 

problematica socială, dar și teme majore ale agendei internaționale și europene. 

În ceea ce privește dezvoltarea cooperării economice bilaterale, ambasadorul Spaniei a 

declarat că România reprezintă o piață importantă pentru investitorii spanioli, mai mare decât 

cea din Argentina, Coreea de Sud, Rusia sau Canada și comparabilă cu piața japoneză sau 

cea braziliană. La ora actuală, în România își desfășoară activitatea mai mult de 6.000 de firme 

cu capital spaniol, în domeniul bancar, turism și infrastructură, nivelul investițiilor spaniole în 

România fiind mai mare decât cel al investițiilor provenind din din Marea Britanie și SUA. O 

parte a discuției purtate la Palatul Victoria a vizat și aspecte ce țin de cooperarea sectorială, în 

domeniul afacerilor interne. 

Referitor la temele de interes comun de pe agenda internațională și cea europeană, premierul 

Mihai Tudose și ambasadorul Spaniei au discutat despre posibilitatea coordonării agendelor în 

dosarele majore de interes european, în perspectiva primului mandat al României la 

președinția Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019. Diplomatul spaniol 

http://www.timpromanesc.ro/contributia-romanilor-la-economia-spaniola-s-a-facut-simtita-mai-ales-in-perioada-de-criza
http://www.timpromanesc.ro/contributia-romanilor-la-economia-spaniola-s-a-facut-simtita-mai-ales-in-perioada-de-criza
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a exprimat sprijinul țării sale pentru intrarea României în Spațiul Schengen și candidatura la 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

De asemenea, ambasadorul Spaniei a apreciat comunitatea de români din Spania, cea mai 

mare comunitate de străini din Spania (peste un milion de persoane). Aceștia s-au integrat 

foarte bine și au o contribuție foarte importantă pentru economia spaniolă, iar acest lucru s-a 

simțit mai ales în perioada de criză din anii trecuți, a remarcat diplomatul spaniol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 


