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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Comunicat_ Eveniment IEH: Centenarul şi Ziua Naţională a României sărbătorite de 

românii/vlahii din Timoc, la Bor 

2. Comunicat _ Eveniment IEH: Ziua Naţională a României sărbătorită de românii din 

Republica Moldova, la Aluatu 

3. Comunicat_ Eveniment IEH: Ziua Naţională a României sărbătorită de românii din 

Republica Moldova, la Comrat, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

4. Centenarul Unirii sărbătorit de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria 

5. La Herţa va fi inaugurată prima bibliotecă parohială românească 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6. Comunicat_ Evenimet IEH: Dialoguri muzicale România - Israel 

7. Datini şi obiceiuri româneşti de sărbători, la Washington, DC 

8. Concert jubiliar la München, cu ocazia Centenarului Marii Uniri şi a Zilei Naţionale a 

României 

9. Ziua României şi Centenarul sărbătorite de românii din Italia 

10. Ziua Naţională a României sărbătorită în Turcia, la Ankara 

 

III. ACTUALITATE 

11. Guvernul ar putea adopta astăzi o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018 

12. Teatrul Ţăndărică din Bucureşti, în turneu în Europa 

13. Candidaţii pentru ”InternshipRO2019EU” pot depune dosarele până în 11 decembrie 

14. „Itinerar Centenar pentru jurnalişti” 
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15. Ministrul Natalia-Elena Intotero a participat la Milano la sărbătorirea Zilei Naţionale a 

României 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

16. Comisia pentru egalitate şi nediscriminare a APCE a aprobat raportul senatorului Viorel 

Badea 

17. Comunicat de presă - Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 26 noiembrie 

2018 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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COMUNICAT_ EVENIMENT IEH: CENTENARUL ŞI ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

SĂRBĂTORITE DE ROMÂNII/VLAHII DIN TIMOC, LA BOR 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a desfăşurat în perioada 1-2 decembrie 2018, 

proiectul „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea Timocului – Serbia”. 

 Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din 

Serbia „Ariadnae Filum” , Congresului Românilor din Serbia (C.R.S.) şi Protopopiatului  

Ortodox Român al Daciei Ripensis din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. 

Sâmbătă, 01 decembrie, a fost oficiată slujba de tedeum, pentru pomenire şi mulţumire 

soldaţilor căzuţi în războaie, la Mănăstirea Sf. Arhangheli din Malainiţa de către reprezentanţi 

ai Protopopiatului  Ortodox Român al Daciei Ripensis. La finalul slujbei părintele Boian 

Alexandrovic, protopop al Daciei Ripensis şi vicar al Timocului a  ţinut prelegerea pe tema 

„Rolul bisericii în vremurile Marii Uniri şi în vremea noastră”. 

 Reprezentanţii Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”,  

şi cei ai Congresului Românilor din Serbia au depus coroane de flori la Monumetul Eroilor din 

centrul oraşului Bor şi la statuia lui Pătru Radovanovici, unul dintre cei mai importanţi 

reprezentanţi ai românilor din Bor, un lider care a participat la ambele războaie balcanice şi la 

primul război mondial. 

 Conferinţă ştiinţifică sub genericul „Centenar 2018 – Românii timoceni la 100 de ani de 

la Marea Unire”s-a desfăşurat atât sâmbătă 01.12.2018, începând cu ora 15.00 în Sala 

Bibliotecii din Bor, cât şi duminică după-amiază, lânga Lacul Bor. Au participat la eveniment 

domnul Oliver Marius Dilof, Consul General al României la Zaicear, părintele Boian 

Alexandrovic, protopop al Daciei Ripensis, Zavisa Zurz- preşedintele Asociaţiei pentru cultură 

a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum” coordonatorii Congresului Românilor din 

Serbia- Predrag Balaşevic şi  Duşan Pârvulovici,  dar şi alţi lideri ai românilor/vlahilor din 

Timoc, invitaţi din Ţară, etnologi, reprezentanţi ai mediului asociativ, jurnalişti. 
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 În începutul conferinţei a fost prezentat filmul documentar „Românii din Timoc la 100 de 

ani de la Marea Unire” realizat de Timoc Press şi finanţat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru românii de pretutindeni. Au urmat mesajele prilejuite de Ziua Naţionala a României 

către românii din Valea Timocului din partea Consulului General al României la Zaicear - 

domnul Oliver Marius Dilof, al părintelui Boian Alexandrovic, protopop al Daciei Ripensis, al 

reprezentantului Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, al domnului 

Zavisa Zurz , dar şi mesajul înregistrat şi trimis de către domnul senator Şerban Nicolae, care 

nu a putu fi prezent. Brana Filipovic, ziaristul scriitor, a ţinut o foarte interesantă prelegere 

despre  participarea romanilor din Timoc în cele două războaie balcanice şi în primul război 

mondial, despre cum sârbii au câştigat bătălii cu sprijinul românilor timoceni care erau foarte 

numeroşi. 

 „Cu prilejul Zilei Naţionale a României şi a sărbătorii Centenarului Marii Uniri, am 

deosebita onoare şi placere să vă urez sincere urări de sănătate, de bunăstare şi de 

prosperitate. La 100 de ani de la Marea Unire, Ziua Naţională este un recurs la memorie, la 

memoria faptelor înaintaşilor noştri, o cuvenită reverenţă faţă de cei care au scris cu sângele 

lor paginile de istorie ale nemului nostru. (...)Românii din Serbia au avut o contribuţie majoră în 

dezvoltarea comunităţilor unde locuiesc ei, în calitate de cetăţeni loiali ai statului sârb. Aici, 

românii din Serbia au înţele să păstreze şi să transmită de-a lungul generaţiilor identitatea, 

limba, valorile, tradiţia şi obiceiurile moştenite de la înaintaşii lor. Românii din Serbia au 

contribuit şi contribuie la bogăţia culturală a comunităţilor unde trăiesc şi muncesc, dar şi la 

patrimoniul cultural român. Să nu uităm că unitatea, limba strămoşilor pe care o vorbim 

oriunde ne-am afla noi, românii, solidaritatea şi consecvenţa reprezintă viitorul nostru. Dragi 

romani, la multi ani! La multi ani României! ” - Oliver Marius Dilof, Consulului General al 

României la Zaicear 

 „La 1 decembrie s-a mărit Ţara Mamă a noastră, s-a întregit regatul României, dar s-a 

făcut şi regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor. Ţara în care am trăit noi din păcate nu mai 

este.(...) În zilele aceste noi nu trebuie să-i uitam nici pe ai noştri care au pierit, care au dat 
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vieţile lor pentru ţările acestea. Eu văd ziua  asta naţională a românilor din întreaga lume ca o 

zi care poate fi sărbătorită în două feluri: într-un fel de mare bucurie, cum se face în România, 

şi într-un fel de bucurie tristă, din partea noastră, a românilor care nu am plecat din România, 

ca altă diaspora. Noi, ca o comunitate istorică, am rămas în afara României. De aceea bucuria 

unui român din Romania este mai mare decât a noastră. La noi e o bucurie mai tristă. Ne 

bucurăm că s-a făcut Ţara Mamă şi că poate să ne sprijine şi ajute, dar avem un fir de dor şi 

de tristeţe în suflet că noi am rămas afară.” - părintele Boian Alexandrovic, protopop al 

Protopopiatului Ortodox Român al Daciei Ripensis  

 Zavisa Zurz, preşedintele Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia 

„Ariadnae Filum, a punctat din nou asupra situaţiei actuale a românilor din Serbia, întrucât 

statul nu îi recunoaşte ca  români şi nu le dă drepturi. Totuşi, se pare că există speranţe pentru 

copii, care au început să studieze limba română, desi orele de studiu nu sunt tocmai potrivite 

(de la 18.00- 19.30 şi de la 19.30-21.00). Cu toate acestea, un lucru inedit este prezenţa la 

aceste cursuri a doi copii sârbi, care vor să înveţe româneşte. De asemenea, domnul Zurz a 

reamintit despre numele înscrise pe Monumentul Eroilor din centrul oraşului, devenind 

evidentă contribuţia românilor timoceni în război la simpla citire a unor nume de origine 

românească precum : Brânzan, Muntean, Ianoş, Grama sau Gorneac. 

 După conferinţă, Corul Bisericesc „Sf. Ioan Valahul” al Protopopiatului Ortodox Român 

al Daciei Ripensis a interpretat emoţionante cântece patriotice româneşti. De asemenea, a 

avut loc şi un recital de poezii patriotice susţinut de copiii români timoceni. La manifestaţie, 

elevii din Timoc care învaţă limba română literară au primit ghiozdane şi materiale didactice 

oferite de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.  

 Dumincă, la Lacul Borului, conferinţa a continut cu prelegerile doctorului în istorie Traian 

Gatovic, a domnilor Predrag Balasevic şi Duşan Pârvulovici. Totodată s-a pus în discuţie 

rezoluţia despre situaţia actuală a comunităţii dar şi despre trecut, despre ce a făcut statul sârb 

pentru asimilarea românilor în peste 100 de ani. Rezoluţia are 20 de puncte dar cele mai 

importante vizează problema limbii române. 
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 Proiectul a avut drept scop cultivarea sentimentului de apartenenţă la neamul românesc 

şi al simţului de unitate în rândul etnicilor români/vlahi din Valea Timocului prin organizarea 

unui eveniment concomitent cu românii din întreaga lume, care sărbătoresc Ziua Naţională a 

României şi Centenarul Marii Uniri. De asemenea, organizarea evenimentului reprezintă un 

bun prilej de valorificare şi promovare a culturii tradiţionale în comunităţile româneşti din 

regiunile istorice.  

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, desfăşoară proiecte dedicate Zilei Naţionale a 

României şi Centenarului Marii Uniri în toate comunităţile istorice româneşti: „Ziua Naţională a 

României în Voievodina”-28.11.2018, „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea 

Timocului – Serbia”- 01 şi 02.12.2018, „Ziua Naţională a României în Sudul Basarabiei: Uniţi în 

cuget şi simţiri”- 01.12.2018, „Ziua Naţională a României în Republica Moldova”- 03-

05.12.2018. 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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COMUNICAT _ EVENIMENT IEH: ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ DE 

ROMÂNII DIN REPUBLICA MOLDOVA, LA ALUATU 

 

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

subordinea Ministerului Românilor de Pretutindeni, a sprijinit, alături de Consulatul General al 

României la Cahul, organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României în 

Republica Moldova, unul din ele fiind în ziua de 3 decembrie 2018, la Aluatu, în singura şcoală 

românească din raionul Taraclia. 

  La eveniment au participat Doamna Consulul General al României la Cahul, Anca 

Corfu, vicepreşedintele raionului Taraclia, Pavel Tarlev, directorul Direcţiei învăţământ a 

raionului Taraclia, Eugenia Mandaji, directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, 

Gheorghe Mândru, reprezentanţi ai Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni şi preşedintele „Unirea-ODIP”, Vlad Bileţchi, cel care a coordonat campania de 

strângere de fonduri pentru repararea şcolii de la Aluatu. 

 Copiii şi cadrele didactice de la Grădiniţa-gimnaziu „Dimitrie Cantemir” din Aluatu au 

sărbătorit luni Ziua Naţională a României şi Centenarul Marii Uniri. În singura şcoală 

românească din raionul Taraclia unde  actorii Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul 

au przentat piesa de teatru „Arvinte şi Pepelea”. Amuzantă şi interactivă, piesa le-a smuls 

hohote de râs celor mici, dar şi profesorilor. 

 Şcoala s-a pregătit de sărbătoare şi printr-un recital de poezie şi spectacol de cântec şi 

dans românesc. 

 Toţi preşcolarii şi şcolarii au primit din partea reprezentanţilor Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni cartea de istorie „Marea Unire pentru cei mici”, iar 

Anei Donceva, directorului grădiniţei-gimnaziu i-au fost oferite o serie de lucrări despre români 

de pretutindeni valoroşi şi Marea Unirea de la 1918. 

 

 „Suntem bucuroşi că suntem astăzi alături de dumneavoastră şi că ne-aţi primit atât de 
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frumos, voi, dragi copii!Vă felicităm şi vă adresăm mulţumiri pentru urările pe care nu le-aţi 

făcut, doamna director, pentru căldura cu care ne-aţi primit. Adresăm mulţumiri deosebite 

Institutului Eudoxiu Hurmuzachi” oentru romanii de pretutindeni, Teatrului „Bogdan Petriceicu 

Haşdeu”, pentru toate proiecte frumoase pe care le desfăşurăm împreună aici,în sudul 

Republicii Moldova, şi dvs, domnule vicepreşedinte al raionului Taraclia. Vom mai veni la 

dumneavoastră! Nu cu mult timp în urmă am încheit un proiect foarte interesant cu profesorii 

de limbă română, cu copiii care învată limba română. Vă felicităm, doamna director, pentru 

implicare şi pentru suţinere, şi să avem cât mai multe proiecte împreună şi să le defăşurăm 

aşa cum ne dorim cu toţii!” Excelenţa Sa, Consulul General al României la Cahul - Anca Corfu 

 

 „Sunt lucruri făcute din suflet, sunt lucruri făcute cu dăruire. Şi iată, anume aşa lucruri 

ne unesc!” Ana Donceva -  directorul grădiniţei-gimnaziu „Dimitrie Cantemir” din Aluatu 

 

 

 

„Am mai fost la voi dacă ţineţi minte Şi vreau să accentuez în acest moment că de fiecare dată  

când am venit la voi am venit cu sprijinul şi iniţiativa atât a Consulatului României la Cahul, cât 

şi a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Vreau să vă spun că şi 
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de data aceasta la fel, în cadrul acestui proiect, a acestei colaborări frumoase, teatrul din 

Cahul a  mers practic în tot Sudul Basarabiei, la toate şcolile, la toate grădiniţele, anume să 

prezinte acele poveşti, acele spectacole pe care le asteptaţi atât de tare. (…)Iată, suntem cu 

totii împreună în nişte condiţii mai decente. (…) În primăvară vom inaugura şi noul sediu al 

teatrului, la fel, graţie şi suţinerii financiare a guvernului României”  Gheorghe Mândru - 

directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”,  

 Proiectul a avut drept scop creşterea interesului pentru cultura română, a nivelului de 

informare cu privire la un episod marcant din istoria universală şi a românilor, Marea Unire de 

la Alba Iulia, dar şi dezvoltarea vocabularului elevilor din sudul Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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COMUNICAT_ EVENIMENT IEH: ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ DE 

ROMÂNII DIN REPUBLICA MOLDOVA, LA COMRAT, LA LICEUL TEORETIC „MIHAI 

EMINESCU” 

 

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

subordinea Ministerului Românilor de Pretutindeni, a sprijinit, alături de Consulatul General al 

României la Cahul, organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României în 

Republica Moldova, unul din ele fiind în ziua de 5 decembrie 2018,  la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” din Comrat, unicul liceu cu predare în limba română din UTA Găgăuzia. 

 La eveniment au participat Doamna Consul General al României la Cahul, Anca Corfu, 

directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Gheorghe Mândru, reprezentanţi ai Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, doamna director a liceului „Mihai 

Eminescu”, Svetlana Stoinov, şi peste 400 de elevi şi cadre didactice ale instituţiei de 

învăţământ. 

 Aici a fost susţinută de către actorii Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu 

Haşdeu” piesa de teatru „Arvinte şi Pepelea”, de Vasile Alecsandri, care a smuls zgomote de 

râs în rândul spectatorilor şi de această dată. 

 De asemenea, în contextul în care anul acesta, de Ziua Naţională a României, se 

împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, elevii Liceului  „Mihai Eminescu” din Comrat au 

pregătit o festivitate dedicată Centenarului, cu dansuri şi cântece populare, dar şi cu recital de 

poezii patriotice.  „O lecţie de istorie altfel” s-a numit momentul artistic şi a fost pregătit sub 

îndrumarea profesorului de istorie Ştefan Bejan. 

 „Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inimă română,/ Sa-nvârtim hora frăţiei/ Pe 

pământul României!”, se auzea în boxele sălii de spectacol, iar liceeni, îmbrăcaţi în tricouri de 

culoare rosie, galbenă şi albastră, s-au prins în Hora Unirii.  Dorul Basarabiei a lui Ion Paladi a 

emoţionat atât liceeni, cât şi întreaga asistenţă din sală. 
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 La finalul programului artistic liceenii au avut parte de o surpriză deosebită din partea 

domnului Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, care le-a oferit 

cadou o piesă de teatru la alegere, la care să meargă atunci când doresc ei. De asemenea, 

acesta a evidenţiat contribuţia Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”pentru românii de pretutindeni 

la realizarea mai multor proiecte din Republica Moldova şi Sudul Basarabiei. 

 „Pentru dragoste faţă de neam, pentru dragoste faţă de limba română, faţă de istoria 

neamului nostru nu-mi rămâne decât să vă felicit din toata inima şi foarte sincer! Graţie 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” Teatrul din Cahul a mai fost la voi cu spectacole, cu 

reprezentaţii în cadrul Caravanei limbii române , în sudul Basarabiei în cadrul altor proiecte. Şi 

la fel, de data aceasta suntem la dumneavoastră cu toată dragostea, în preajma acestor 

frumoase sărbători, Centenarul Marii Uniri, cu spectacolul „Arvinte şi Pepelea”, de Vasile 

Alecsandri. 

 La ce emoţii am simţit aici, în prezentarea voastră artistică, să ştiţi că un spectacol îl 

aveţi în dar, aşa cadou, din partea teatrului!” - Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „Bogdan 

Petriceicu Haşdeu” 

  În cadrul evenimentului, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a acordat diplome şi cărţi 

elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învăţătură sau cu talente deosebite. 

Mai mult, IEH a sprijinit (la solicitarea directorului unităţii de învăţământ) cu material didactic-

pedagogic unitatea de învăţământ românesc din Comrat (singura instituţie de acest fel din 

UTA Găgăuzia), în sensul dotării liceului cu 30 de busole, în vederea desfăşurării în condiţii 

optime a activităţilor sportive, de orientare în teren, de identificare a obiectivelor situate în 

natură (lacuri, păduri, etc.), precum şi pentru protejarea, conservarea şi cartografierea unor 

obiective de mediu.  

 Doamnei Svetlana Stoinov, directorul liceului, i-au fost oferite o serie de lucrări despre 

români de pretutindeni valoroşi şi Marea Unirea de la 1918. 

 Proiectul a avut drept scop creşterea interesului pentru cultura română, a nivelului de 

informare cu privire la un episod marcant din istoria universală şi a românilor, Marea Unire de 
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la Alba Iulia, dar şi dezvoltarea vocabularului limbii române la elevii din sudul Republicii 

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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CENTENARUL UNIRII SĂRBĂTORIT DE ASOCIAŢIA VLAHILOR DIN BULGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/centenarul-unirii-sarbatorit-de-asociatia-vlahilor-din-bulgaria/ 

 

 Asociaţia Vlahilor din Bulgaria a realizat recent o serie de activităţi culturale în cadrul 

proiectului finanţat de MRP “Sărbătorirea Marii Uniri şi 140 de ani de la eliberarea Bulgariei cu 

aportul frăţesc al armatei romaâne în războiul ruso-turc 1877/1878 în contextul Festivalului 

Internaţional al Cântecului şi Dansului vlah/românesc”. 

 Festivităţile au început cu o horă mare şi un concert folcloric la Casa de Cultură din 

satul Pocraina, municipiul Vidin, la care au participat nouă formaţii folclorice din Bulgaria şi 

România. La Vidin, oaspeţii  împreună cu ambasadorul României la Sofia, Ion Gâlea, au 

depus coroane de flori la Monumentul Ostaşilor Români la Smârdan si au participat la  

simpozionul istoric cu tema “Marea Unire a României şi eliberarea Bulgariei cu aportul armatei 

române în razboiul Ruso-turc 1877/1878”. La cest forum istoric au luat parte, cu  prelegeri, 

directoarea muzeului regional din Vidin, directorul muzeului judeţean Olt, directoarea parcului 

memorial din Griviţa, Asociatia naţionala a ofiţerilor din rezervă şi retragere din Craiova, 

Asociaţia “Cultul eroilor”din Craiova, experţi şi oameni de cultură intreseaţi de aceste 

evenimente istorice extrem de importante pentru independenţa ambelor popoare. 

 

 

Festivităţile au continuat cu gala concert la Sala filarmonică din Vidin la care s-au prezentat 12 

https://www.timpromanesc.ro/centenarul-unirii-sarbatorit-de-asociatia-vlahilor-din-bulgaria/
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formaţii din Serbia, România şi Bulgaria, pastrători fideli ai tradiţiilor şi cultura vlahilor/românilor 

din cele trei tări. 

 Evenimentul s-a încheiat prezentarea unei expoziţii etnografice şi a unui program 

artistic la Casa de cultură din satul Florentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA HERŢA VA FI INAUGURATĂ PRIMA BIBLIOTECĂ PAROHIALĂ ROMÂNEASCĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29336-2018-12-05-11-07-59.html 

 

Joi, 6 decembrie 2018, la Parohia Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din satul Movila, 

raionul Herţa, va avea loc inaugurarea primei biblioteci parohiale româneşti din regiunea 

Cernăuţi, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Evenimentul este organizat de către Parohia satului Movila – preot Igor Andronachi şi 

Societatea Bibliotecarilor Bucovineni. 

 

În plus, la 6 decembrie este sărbătorit Sf. Nicolae Făcătorul de Minuni, ocrotitorul copiilor sau 

Moş Nicolae, cum i se mai spune în popor. Cu acest prilej la Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului" va fi organizată o acţiune de caritate menită să aducă zâmbete şi bucurii tuturor 

copiilor din localitate. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29336-2018-12-05-11-07-59.html
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COMUNICAT_ EVENIMET IEH: DIALOGURI MUZICALE ROMÂNIA - ISRAEL 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a desfăşurat proiectul 1 Decembrie 2018- concert 

special de muzică clasică la Muzeul Naţional George Enescu. Evenimentul a fost organizat în 

parteneriat cu Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi  Academia de Muzică şi 

Dans din Ierusalim, şi a avut loc în data de 3 decembrie 2018, de la ora ora 19.00, în aula 

Palatului Cantacuzino, din Calea Victoriei, Nr 141. Au onorat cu prezenţa doamna ministru 

Natalia Elena Intotero- Ministerul Românilor de Pretutindeni, ministrul Educaţiei Naţionale- 

Ecaterina Andronescu, secretarii de stat ai Ministerului Românilor de Pretutindeni - Lilla 

Debelka şi Victor Alexeev, Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării- Constantin Codreanu, deputatul Varujan Vosganian, Ambasadorul Israelului în 

România -Tamar Samash, Consulul Onorific al României la Israel- Zvika Bercowitz, şi alte 

personalităţi din România şi Israel. 

 Evenimentul a debutat cu momentul solemn reprezentat de intonarea Imnurilor de Stat 

ale României şi Israelului. Evenimentul a fost prezentat de către  Alexandra Velniciuc şi Thea 

Haimovitz. 

 Au fost interpretate: Sebastian Androne, “Hunt”pentru 2 viori, violă, violoncel, contrabas 

şi fagot; Jonathan Harvey, “Run before lightening”pentru flaut şi pian (2004); Omer 

Barash,“Scattegories” pentru flaut, clarinet, fagot, vioară, violoncel, contrabas şi pian; Adrian 

Iorgulescu, “Improvisation”pentru violoncel solo; Yinam Leef, “Intermezzo”pentru flaut, clarinet, 

fagot, vioară, violă, violoncel şi pian. Interpretii spectacolului au fost: AMIT DOLBERG –pian, 

conducerea muzicală, TOM AMIR KARNI –dirijor, SIMINA CROITORU –vioară ANDRA 

ANDREI –vioară, BOGDAN FĂGĂRAŞ –viola,  MIRCEA MARIAN –violoncel, IUSTIN CARP –

contrabass, INNA VOROBETS –flaut, ROY COHEN –clarinet, MICHAEL WALTER 

ROESSLER –fagot. 

 Concertul de muzică a reprezentat un moment cultural comun între instituţiile din 
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România şi Israel pentru marcarea şi promovarea valorilor culturale comune, aşezate într-un 

dialog muzical cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României şi a 70 de ani de la înfiinţarea 

Statului Israel. Spectacolul s-a adresat românilor şi publicului cunoscător, şi a avut drept scop 

conştientizarea apartenenţei la valorile spirituale ale României şi Israelului.  

În holul principal al Palatul au fost expuse lucrări în cinstea Centenarului. Expoziţia „Anul 

reîntregirii României” este realizată de către editura „Stefadina” în condiţii grafice deosebite 

pentru a prezenta etapele formării României Mari. Sunt puse în evidenţă personalităţi 

româneşti din Basarabia, Bucovina şi Transilvania care au avut o contribuţie majoră la făurirea 

Marii Uniri. 

 Proiectul se înscrie în programul ,,Caravana Identităţii Româneşti – Program din 

domeniul identitar românesc”, program ce vizează susţinerea educaţiei, civilizaţiei şi 

spiritualităţii româneşti în afara graniţelor, ce face parte din Planul de activităţi pentru anul 

2018 al IEH, aprobat de Ministerul Românilor de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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DATINI ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI DE SĂRBĂTORI, LA WASHINGTON, DC 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29344-2018-12-06-09-02-13.html 

 

 În acest an centenar, organizaţiile româneşti din zona Washington, DC - Biserica 

Ortodoxă Sfântul Andrei, Biserica Ortodoxă Sfânta Cruce, Romanians of DC şi Fundaţia 

Moldova organizează spectacolul caritabil "Datini şi obiceiuri de sărbători" un recital al 

tradiţiilor populare româneşti de Crăciun şi Anul Nou, transmite Daniel Banu, preluat de 

Romanian Global News. 

 

 Evenimentul va avea loc duminică, 16 decembrie între orele 5 – 7 pm şi va include 

dansuri şi tradiţii din toate marile zone folclorice ale României şi Republicii Moldova aduse 

publicului de către Grupul de dansatori români din zona Washington, DC şi colinde interpretate 

de Corul de copii al Bisericii Sfânta Cruce (acompaniaţi de Larisa Marian), Corul Bisericii 

Sfântul Andrei şi de solista Andreea Rebăltescu. Spectacolul se va desfăşura în Sala 

Auditorium a Columbia Heights Educational Campus - 3101 16th Street, NW, Washington, DC. 

 

 Acest eveniment este unul strict caritabil. Toate veniturile realizate vor fi donate către 

Asociaţia Mana Cerească din comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman ce are ca scop 

construirea unui centru social pentru copii şi bătrâni. Pentru informaţii suplimentare sau pentru 

o donaţie directă accesaţi http://www.mana-cereasca.ro/. Aşteptăm sugestiile dumneavoastră 

pentru alte organizaţii pe care le-am putea lua în considerare la evenimente viitoare. 

 

 Colindatul de Crăciun şi uratul de Anul Nou reprezintă cea mai bogată şi colorată 

manifestare a tradiţiilor populare româneşti. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare 

bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece şi jocuri este 

una străveche şi încărcată de semnificaţii şi obiceiuri unice. În acest spectacol veţi auzi 

colindele, urări de belşug şi recoltă bogată, Plugul, Pluguşorul, Sorcova, şi veţi vedea 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29344-2018-12-06-09-02-13.html


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

20 

faimoasele jocuri cu măşti, Capra şi Ursul. 

 

 Bilete costă $20 de persoană. Donaţii suplimentare sunt apreciate şi binevenite. Biletele 

pentru copii sub 12 ani costă $10. Biletele pot fi achiziţionate la intrare (cash sau card) sau 

online la http://datini2018.eventbrite.com. 

 

 Columbia Heights Educational Campus se află la două străzi de staţia de metrou 

Columbia Heights, liniile verde şi galbenă. Parcarea se poate face pe străzile adiacente 

teatrului sau în parcarea cu plată din spatele şcolii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CONCERT JUBILIAR LA MÜNCHEN, CU OCAZIA CENTENARULUI MARII UNIRI ŞI A 

ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29339-2018-12-06-08-26-48.html 

 

 În ziua de 4 decembrie 2018, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu" din Berlin a 

organizat la München, capitala Landului Bavaria, un concert extraordinar, care, alături de 

omagierea Zilei Naţionale, a Centenarului Marii Uniri, s-a constituit de asemenea într-un 

omagiu adus dirijorului, compozitorului şi creatorului de drum în lumea muzicală, Sergiu 

Celibidache, transmite romanian Global News. 

 

 Protagonişti ai serii au fost membrii Quartetului Bălănescu, sub conducerea violonistului 

şi compozitorului Alexander Bălănescu. 

 

 Evenimentul a marcat totodată încheierea Zilelor Culturii Române la München, 

inaugurate pe 27 octombrie 2018 şi organizate de Asociaţia Culturală Germano-Română GE-

FO-RUM din München. Parteneri în realizarea evenimentului de la Filarmonică, alături de ICR 

Berlin şi Asociaţia Culturală Germano-Română GE-FO-RUM din Bavaria, au fost 

Municipalitatea oraşului München şi Ambasada României la Berlin. 

 

 Alegerea Filarmonicii din München ca loc de desfăşurare a evenimentului din acest an 

s-a datorat faptului că Sergiu Celibidache a condus această instituţie, în calitate de director 

general, între anii 1978 - 1996, ridicând orchestra acestei instituţii în categoria elitei 

orchestrelor din lume. 

 

 În deschiderea evenimentului au rostit mesaje şi alocuţiuni doamna Brigitte Drodtloff, 

preşedinte al GE-FO-RUM Munchen, E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin, 

şi Claudiu Florian, director al ICR Berlin. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29339-2018-12-06-08-26-48.html
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 Brigitte Drodtloff a subliniat tradiţia pe care au ajuns s-o reprezinte în peisajul cultural 

din München Zilele Culturii Române, precum şi buna colaborare cu autorităţile locale şi cu ICR 

Berlin în realizarea acestora. În alocuţiunea sa, ambasadorul României la Berlin, E.S. Emil 

Hurezeanu, a elogiat personalitatea lui Sergiu Celibidache, iar directorul ICR Berlin, Claudiu 

Florian, s-a referit la semnificaţia istorică a Zilei Naţionale a României la 100 de ani de la 

Marea Unire, insistând asupra elementelor culturale şi spirituale care au apropiat ulterior cele 

două ţări, România şi Germania, aflate în perioada Primului Război Mondial în tabere opuse. 

 

 Punctul culminant al concertului l-a constituit interpretarea, în premieră absolută, a 

compoziţiei „Dear Sergiu", din ciclul „SoulEtude", de Alexander Bălănescu, dedicată special, în 

semn de omagiu, lui Sergiu Celibidache. O piesă având tema exilului, cu trei mişcări 

fundamentale, ilustrând parcursul în viaţă, de la copilărie la maturitate, dragoste, spiritualizare 

şi regăsire a contactului cu ţara, concomitent cu reafirmarea muzicii tradiţionale româneşti. 

Concertul a conţinut de asemenea o adaptare pentru cvartet de coarde a Rapsodiei nr. 1 de 

George Enescu, precum şi piesa compusă de Alexander Bălănescu „Transrapsodia", inspirată 

de Rapsodiile enesciene. 

 

 Pe întreaga durată a concertului au fost proiectate trei fotografii iconice ale Maestrului, 

din arhiva familiei, puse la dispoziţie de către fiul dirijorului, Serge Celibidache. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZIUA ROMÂNIEI ŞI CENTENARUL SĂRBĂTORITE DE ROMÂNII DIN ITALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29322-2018-12-04-10-38-52.html 

 

Asociaţia Românilor din Italia (ARI) în colaborare cu CCIRO Italia, InfoCons şi CNMR au 

organizat la Roma mai multe acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României în Italia şi sărbătoririi 

Centenarului Marii Uniri, transmite Romanian Global News. 

 

Voluntarii ARI şi Alianţei Românilor din Italia au distribuit vineri, 30 noiembrie, la staţiile de 

metrou din Roma (Anagnina, Ponte Mammolo şi Laurentina) cocarde tricolore cu ocazia 

Centenarului Marii Uniri, acţiune care a continuat şi sâmbătă, 1 decembrie. 

 

 

Duminică, 2 decembrie, membrii Asociaţiei Românilor din Italia şi ai comunităţii de români de 

la Roma au fost întâmpinaţi la evenimentul festiv cu o diplomă/atestat de participare şi cu 

preţiosul simbol al unităţii: tricolorul, oferite de ARI. 

 

Ce-a de-a XVII-a ediţie a evenimentului a fost deschisă cu un moment solemn, intonarea 

imnului naţional al României urmat de discursul E.S. domnul ambasador George Bologan. 

Domnul ambasador a îndemnat comunitatea românilor din Italia să întărească relaţiile cu ţara 

şi să menţină vie flacăra românismului oriunde s-ar afla. Indemnul ambasadorului pentru 

unitate şi solidaritate a fost primit cu emoţie de cei prezenţi. 

 

Pr. Augustin Gheorghiu a dat citire mesajului şi binecuvântării plină de evlavie a PS Episcop 

Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei care a îndemnat în mesajul transmis, la iubire 

faţă de ţară şi faţă de strămoşii noştri care s-au jertfit pentru România de astăzi. 

 

Spectacolul artistic a demarat în jurul orei 15:00 prin extraordinara prestaţie a Cenaclului 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29322-2018-12-04-10-38-52.html
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Flacăra, condus de Andrei Păunescu. Alături de el, Evandro Rosetti, Cristian Buica, Dan 

Chebac şi Gogu Vangheli au încântat publicul cu melodii patriotice, multe dintre ele având la 

bază versurile marelui poet Adrian Păunescu. 

 

Aurelian Temişan care a fost şi co-prezentator al evenimentului, a susţinut un recital de 

excepţie de aproximativ 45 de minute, publicul acompaniind-ul pe artist la melodiile din 

repertoriu. 

 

Spectacolul a continuat cu recitalul lui Ioan Man, care prin vocea sa de aur, prin melodiile 

patriotice şi colindele specifice sărbătorilor de iarnă a starnit emoţia şi entuziasmul publicului. 

 

Două surprize au făcut deliciul publicului: Olga Balan şi Paula Mitrache, ambele consacrate în 

lumea artistică italiană. Ele au entuziasmat publicul prin interpretări de excepţie. 

 

Mult aşteptatul moment folcloric a fost deschis de interpreta de muzică populară, Nicoleta 

Voicu. Cântecele ei au ridicat românii de pe scaune ei încingând o imensa horă! 

 

Maestrul Gheorghe Turda, după un lung turneu în România, dedicat Zilei Naţionale a 

României, a ţinut să fie prezent alături de românii din Italia urcând pe scena Teatrului Atlantico 

de la Roma cu un recital de excepţie: muzică patriotică, folclor şi poezie. Mesajul maestrului 

Gheorghe Turda a îndemnat la reafirmarea identităţii naţionale. 

 

Ansamblul folcloric „Arţăraşul" condus de Lidia Bolfosu, reprezentând cu cinste Basarabia şi 

folclorul românesc a prezentat mai multe momente pe toata durata evenimentului. 

 

„Am avut bucuria să pot organiza tradiţionalul eveniment „Împreună pentru a ne cunoaşte mai 

bine la Ziua Naţională a României" aflat la a XVII-a ediţie care anul acesta a avut o încărcătură 
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emoţională deosebită la împlinirea a 100 de ani de României! Pentru a marca acest eveniment 

din istoria poporului român, am avut onoarea sa semnez mii de diplome participanţilor la 

celebrarea a 100 de ani de la desăvârşirea statului naţional român, atestat autentificat cu 

holograma înseriată" a declarat preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia, Eugen Terteleac. 

 

În parteneriat cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Ministerul Culturii, pe 

monitoare au rulat documentare cu personalităţile care au făcut posibil ca, astăzi, noi, să 

putem sărbători Centenarul. 

 

Mulţumim: main sponsorului Wind care a oferit în An Centenar acest spectacol şi totodată a 

sărbătorit Ziua Naţională prin oferta Call Your Country Speciale Romania+, sponsorului 

Lipoplast, partenerilor media Dacia TV, TVRi, Gazeta Românească, membrilor FORI, Costel 

Mihalache – visual art & events, Alessandro Mamerti, Sultan Solomon, Mihai Apolozan şi nu in 

ultimul rând, suntem recunoscători şi mulţumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezenta şi 

au contribuit activ la buna desfăşurare şi succesul acestui eveniment. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ ÎN TURCIA, LA ANKARA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29318-2018-12-04-09-39-18.html 

 

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, la 1 decembrie 2018, Ambasada 

României în Republica Turcia a organizat doua evenimente de amploare în Ankara, pentru a 

marca Centenarul, transmite Romanian Global News. 

 

România a fost primul stat care a aprins Atakule, simbolul Capitalei Republicii Turcia, în 

culorile Drapelului Naţional şi simbolul Centenarului. Ceremonia de aprindere a fost deschisă 

prin scurte discursuri ale Ambasadorului României în Republica Turcia şi a Directorului 

General al Atakule, fiind evidenţiată cooperarea excelentă dintre România şi Turcia, cu 

precădere în domeniile comercial şi cultural. În cadrul evenimentului, a avut loc o expoziţie de 

costume populare tradiţionale româneşti centenare, pe un fundal de muzică uşoară 

românească. Au participat reprezentanţi ai Ambasadei României în Republica Turcia, ai 

Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia, reprezentanţi ai Primăriei Cankaya, 

precum şi reprezentanţi ai comunităţii de români din zona metropolitană Ankara purtând 

costumul popular sau ia tradiţională. 

 

De asemenea, Ambasada României în Republica Turcia a organizat o Gală a Premiilor şi un 

Bal Centenar. Evenimentul a debutat cu intonarea live a imnurilor de stat ale României şi 

Republicii Turcia de către soprana româncă Otilia Ipek-Rădulescu, director artistic al Operei de 

Stat şi Baletului din Istanbul. Invitatul de onoare a fost Bekir Pakdemirli, ministrul agriculturii al 

Republicii Turcia. 

 

În cadrul Galei au fost premiate 17 personalităţi româneşti şi turceşti din domeniile politic şi 

diplomaţie, cultură, educaţie, sport şi relaţii interumane, pentru contribuţia adusă la 

consolidarea relaţiei bilaterale dintre cele două state. Evenimentul s-a continuat cu o cină 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29318-2018-12-04-09-39-18.html
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aşezată unde au fost degustate preparate à la carte după reţete tradiţionale româneşti, precum 

şi băuturi tradiţionale şi a fost urmat de un Bal dansant pus în scenă de către DJ Yaang, de la 

postul de radio Kiss FM din România. 

 

Au participat aproximativ 700 de persoane, reprezentanţi ai mediului politic, diplomatic, de 

afaceri, academic şi ai comunităţii româneşti din Ankara şi Republica Turcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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GUVERNUL AR PUTEA ADOPTA ASTĂZI O OUG PENTRU PROGRAMUL START-UP 

NATION 2018 

https://www.mediafax.ro/economic/guvernul-ar-putea-adopta-astazi-o-oug-pentru-programul-start-up-nation-2018-

17765611?fbclid=IwAR2z6QLBx5C3e58v4BD_EQp3dWr87Ldly7iUU5XKk6c8FkETPTzPhGsNcmM 

 

 Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizată a documentelor 

procedurale necesare înscrierii online, acestea incluzând modelul planului de afaceri şi 

declaraţiile de elegibilitate. 

 

 "Încurajăm antreprenorii să elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor 

publicate, şi să fie gata să le înregistreze în momentul deschiderii platformei, în a doua decadă 

a lunii decembrie. Lucrăm pe mai multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanţă de către 

Guvern, în şedinţa Executivului de săptămâna aceasta şi publicarea procedurii de 

implementare a schemei de minimis în Monitorul Oficial" a declarat, marţi, ministrul pentru 

Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea. 

Alocaţia Financiară Nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 

100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente 

proiectului, precizează un comunicat al ministerului. 

 

 Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea 

planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line. 

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent, conform grilei de 

evaluare. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative 

şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile, potrivit sursei citate. 

 

 Aplicaţia va rămâne deschisă timp de 30 de zile. Pot beneficia de prevederile 

https://www.mediafax.ro/economic/guvernul-ar-putea-adopta-astazi-o-oug-pentru-programul-start-up-nation-2018-17765611?fbclid=IwAR2z6QLBx5C3e58v4BD_EQp3dWr87Ldly7iUU5XKk6c8FkETPTzPhGsNcmM
https://www.mediafax.ro/economic/guvernul-ar-putea-adopta-astazi-o-oug-pentru-programul-start-up-nation-2018-17765611?fbclid=IwAR2z6QLBx5C3e58v4BD_EQp3dWr87Ldly7iUU5XKk6c8FkETPTzPhGsNcmM
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Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017, care 

activează în domeniul producţiei, industriilor creative, serviciilor şi comerţului. Conform sursei 

menţionate, pentru a participa la program, societăţile trebuie să creeze cel puţin un loc de 

muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi să menţină locul de muncă ocupat cel 

puţin doi ani după finalizarea implementării proiectului. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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TEATRUL ŢĂNDĂRICĂ DIN BUCUREŞTI, ÎN TURNEU ÎN EUROPA 

https://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-tandarica-din-bucuresti-in-turneu-in-europa-

17751533?fbclid=IwAR0gmCYUDrUMrMRVCa3XZYEiQq0H0U8LQmwRp-1jxlput3zD3rELcrLlSjs 

 

 Actorii Teatrului Ţăndărică din Bucureşti pleacă în Europa timp de zece zile, 

programând spectacole pentru comunităţile româneşti din Spania şi din Italia, arată un 

comunicat remis MEDIAFAX. 

  

 Turneul "Ţăndărică în Europa", dedicat Centenarului Marii Uniri, vizează comunităţile de 

români din străinătate, în perioada 2 - 13 decembrie. 

 

 Astfel, timp de zece zile, Teatrul de Animaţie Ţăndărică prezintă copiilor din diaspora 

spectacolul "Capra cu trei iezi", în regia lui Gabriel Apostol. 

 

 

 

 "Adaptat după basmul lui Ion Creangă, spectacolul este conceput cu actori la vedere, 

păpuşi compuse pe corpul actorului şi măşti, într-un decor ce sugerează lumea satului 

https://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-tandarica-din-bucuresti-in-turneu-in-europa-17751533?fbclid=IwAR0gmCYUDrUMrMRVCa3XZYEiQq0H0U8LQmwRp-1jxlput3zD3rELcrLlSjs
https://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-tandarica-din-bucuresti-in-turneu-in-europa-17751533?fbclid=IwAR0gmCYUDrUMrMRVCa3XZYEiQq0H0U8LQmwRp-1jxlput3zD3rELcrLlSjs
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românesc, un mod de a ne aduce aminte de rădăcini", explică reprezentanţii teatrului. 

Spectacolul se adresează copiilor cu vârste de peste 3 ani, adulţilor de origine română stabiliţi 

în Spania şi Italia, precum si comunitaţilor locale din diaspora. 

 

 Turneul "Ţăndărică în Europa" include oraşele Reus, Leida, Girona, Barcelona, Torino, 

Piacenza şi Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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CANDIDAŢII PENTRU ”INTERNSHIPRO2019EU” POT DEPUNE DOSARELE PÂNĂ ÎN 11 

DECEMBRIE 

https://www.timpromanesc.ro/candidatii-pentru-internshipro2019eu-pot-depune-dosarele-pana-in-11-decembrie/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe lansează programul ”InternshipRO2019EU” – componenta 

Bruxelles, dedicat exclusiv derulării activităţilor implicate de preluarea şi exercitarea de către 

România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019. 

 

Pe parcursul derulării programului, 20 de persoane vor avea şansa de a se implica în 

activităţile desfăşurate de Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea 

Europeană de la Bruxelles în contextul exercitării de către ţara noastră a Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene, printre care participarea la conferinţe, evenimente, seminarii şi 

reuniuni, sprijinirea gestionării unor dosare de interes, monitorizarea principalelor evoluţii la 

nivel european, pregătirea contactelor diplomatice ale oficialilor români, planificarea, 

organizarea şi desfăşurarea evenimentelor formale sau informale prilejuite de deţinerea de 

către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, sprijinirea activităţii de comunicare 

şi acordarea de sprijin logistic pentru exercitarea atribuţiilor specifice în contextul derulării 

reuniunilor de Consiliu. 

 

Participanţii la acest program îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei 

Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi vor beneficia de prevederile Legii nr. 

176 / 2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizaţie de internship. 

Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 1.670 de euro brut. Ministerul 

Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest 

program. 

 

Durata programului va fi de şase luni de la data semnării contractului de internship. Programul 

https://www.timpromanesc.ro/candidatii-pentru-internshipro2019eu-pot-depune-dosarele-pana-in-11-decembrie/
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de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezenţă în fiecare săptămână, iar 

perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă. Selecţia candidaţilor va cuprinde 

două etape, cea a depunerii şi selecţiei dosarelor, respectiv proba interviului. 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe. 

 

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, preferabil într-unul din 

următoarele domenii de licenţă: Drept, Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale comunicării, Relaţii 

internaţionale şi studii europene, Ştiinţe politice, Sociologie, Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică, Administrarea afacerilor, Economie şi afaceri internaţionale, Management, Limbi 

moderne aplicate, Istorie, Studii culturale şi să cunoască cel puţin unei limbi străine, engleză 

sau franceză, la nivel avansat. 

 

Cunoaşterea funcţionării Uniunii printr-o experienţă anterioară (bursă, stagiu sau internship) 

într-una dintre instituţiile europene constituie un atu. 

 

Persoanele interesate să participe la programul de internship din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe – componenta Bruxelles, în contextul exercitării Preşedinţiei României la Consiliul 

Uniunii Europene, îşi pot depune dosarul de candidatură în perioada 7 – 11 decembrie 2018. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„ITINERAR CENTENAR PENTRU JURNALIŞTI” 

https://www.timpromanesc.ro/itinerar-centenar-pentru-jurnalisti/ 

 

Într-o atmosferă de sărbătoare, românii de pretutindeni, din comunităţile istorice şi din 

diaspora, participanţi la proiectul „Descoperă şi cunoaşte România” (DCR) precum şi la 

programul „Itinerar Centenar pentru jurnalişti” au celebrat Ziua Naţională şi a Centenarului 

Marii Uniri, la Alba Iulia, anunţă MRP. 

 

Însoţiţi de ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, oaspeţii din diaspora 

şi comunităţile istorice au urmat traseul celor Trei Fortificaţii din Alba Iulia, care cuprinde 

Cetatea Medievală, Cetatea Alba Carolina şi Castrul amenajat în zona Cetăţii Alba Carolina şi 

s-au prins în hora unirii în faţa Sălii Unirii din Alba Iulia (1918) pe care au şi vizitat-o. La 

intrarea în Cetate, participanţii la cele două proiecte iniţiate de MRP au cântat, împreună cu 

ministrul, „Treceţi, batalioane române, Carpaţii!”, cântecul ce i-a însufleţit pe militarii români în 

Primul Război Mondial, se mai arată în comunicatul de presă. 

 

Pe perioada celor patru zile ale proiectului „Itinerar Centenar pentru jurnalişti”, cei 24 de 

jurnalişti români, reprezentanţi ai presei în limba română din diaspora, au avut ocazia să se 

familiazeze cu istoria şi semnificaţia trilogiei Ansamblului Monumental din Târgul Jiu, compusă 

din „Poarta Sărutului” ,„Masa Tăcerii” şi „Coloana Infinită”, să viziteze Mănăstirea Curtea de 

Argeş şi să lase însemnări în Cartea de onoare a Mănăstirii Lainici, aflată la graniţa dintre 

judeţul Gorj şi judeţul Hunedoara. 

 

De asemenea, cei 50 de etnici români din Republica Moldova, participanţi ai programului DCR, 

ajuns la a IX-a ediţe, au avut parte şi de un program care a cuprins excursii tematice printre 

care vizita la Muzeul Civilizaţiei Dace şi Romane, la Muzeul Aurului din Brad, la Castelul 

Corvinilor şi participarea la sărbătoarea Centenarului Marii Uniri. În ultima zi a vizitei, etnicii 

https://www.timpromanesc.ro/itinerar-centenar-pentru-jurnalisti/
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români participă la slujba de duminică din cadrul Mănăstirii Prislop. 

 

La manifestaţia dedicată zilei de 1 decembrie, a mai participat subsecretarul de stat din cadrul 

MRP Lilla Debelka precum şi  reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale ale judeţului Alba. 

 

Ajuns la a II a etapă, proiectul „Itinerar Centenar pentru jurnalişti” găzduieşte 24 de 

reprezentanţi ai presei româneşti din Belgia, Grecia, Italia, Israel, Marea Britanie, Canada, 

Spania, Germania, Irlanda şi Franţa. Timp de patru zile, ei au avut întâlniri cu membri ai 

autorităţilor locale şi centrale, cu reprezentanţi ai cultelor, ai mass media de limba română din 

România, şi au part`cipat la evenimentul organizat de MRP la Ateneul Român, Gala 100 

pentru Centenar. 

 

DCR este o iniţiativă a MRP destinată românilor din comunităţile istorice, a debutat în anul 

2017, prin participarea a 300 de persoane, iar în Anul Centenarului s-a mărit cu 50% numărul  

românilor implicaţi. Astfel în 2018, 450 de persoane au luat parte la program, iar ultima serie a 

ajuns şi la Alba Iulia. Programul urmăreşte să-i ajute pe românii de langa graniţe să cunoască 

România. 

 

                                   

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO A PARTICIPAT LA MILANO LA 

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29347-2018-12-06-09-10-25.html 

 

 Sărbătoarea Zilei Naţionale a României a adus laolaltă numeroşi români din Italia la 

recepţia organizată marţi, 4 decembrie a.c., la Milano, în prezenţa ministrului pentru românii de 

pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a Ambasadorului României în Italia, George Bologan, şi a 

Consulului General al României la Milano, Adrian Georgescu, transmite Romanian Global 

News. 

 La eveniment au luat parte reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din Milano, 

mass-media în limba română, artişti, oameni de cultură, reprezentanţi ai clerului, invitaţi din 

ţară, printre care preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, Radu Moldovan, şi 

profesorul Vasile Dâncu. 

 "Pentru mine este o onoare ca în aceste clipe de sărbătoare să mă aflu în mijlocul celei 

mai numeroase comunităţi româneşti din diaspora, printre românii din Italia. Vă mulţumesc 

fiecăruia în parte pentru că, prin participarea la acest eveniment, arătaţi că păstraţi vie în suflet 

România şi că sunteţi în continuare cu inima şi gândul la ţară şi la cei de acasă", a spus 

ministrul Natalia-Elena Intotero. 

 Invitaţii au avut parte de un spectacol deosebit pus în scenă de membrii Ansamblului 

"Dor românesc" din Bistriţa-Năsăud – dansatori, interpreţi şi orchestra condusă de dirijorul 

Ştefan Cigu. Aniversarea Centenară a Marii Uniri a prilejuit şi o expoziţie de costume populare 

din diferite zone etnografice, pregătită de creatoarea de artă tradiţională Virginia Linul. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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COMISIA PENTRU EGALITATE ŞI NEDISCRIMINARE A APCE A APROBAT RAPORTUL 

SENATORULUI VIOREL BADEA 

https://www.timpromanesc.ro/comisia-pentru-egalitate-si-nediscriminare-a-apce-a-aprobat-raportul-senatorului-

viorel-badea/ 

 

 În cadrul reuniunii de la Paris, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a aprobat, luni, 3 decembrie a.c., raportul 

senatorului Viorel Badea, membru al delegaţiei Parlamentului României la APCE, pe tema 

promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. De asemenea, membrii 

comisiei au aprobat în unanimitate proiectul de rezoluţie aferent acestui raport şi l-au transmis 

spre examinare şi vot în plenul APCE, cu ocazia primei părţi a Sesiunii ordinare a APCE 

(Strasbourg, 21-25 ianuarie 2019). 

 

 În expunerea sa, senatorul Badea a relevat faptul că, în contextul împlinirii a două 

decenii de la intrarea în vigoare a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, prin 

intermediul acestui raport s-a dorit o trecere în revistă a situaţiei actuale, fiind luate în 

considerare: răspunsurile la chestionarul transmis celor opt delegaţii naţionale ale căror 

guverne nu sunt părţi la Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale (Andorra, 

Belgia, Franţa, Grecia, Islanda, Luxemburg, Monaco şi Turcia), concluziile desprinse în urma 

reuniunii Subcomisiei pentru drepturile minorităţilor ale cărei lucrări au avut loc la Bucureşti în 

noiembrie 2017, precum şi informaţiile prezentate în cadrul întâlnirilor bilaterale, pe parcursul 

redactării proiectului de raport, cu reprezentanţii minorităţii turce din Tracia de Vest. 

  

 Raportorul român a arătat că, deşi considerată iniţial o vulnerabilitate, absenţa unei 

definiţii juridice a minorităţii naţionale nu mai este considerată un obstacol în calea ratificării 

Convenţiei-cadru, contribuind în cele din urmă la rezistenţa acestui instrument juridic 

internaţional. A mai adăugat că această abordare flexibilă a oferit statelor o marjă de apreciere 

https://www.timpromanesc.ro/comisia-pentru-egalitate-si-nediscriminare-a-apce-a-aprobat-raportul-senatorului-viorel-badea/
https://www.timpromanesc.ro/comisia-pentru-egalitate-si-nediscriminare-a-apce-a-aprobat-raportul-senatorului-viorel-badea/
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în vederea adaptării Convenţiei-cadru la specificitatea fiecărei jurisdicţii naţionale. 

 

 Totodată, senatorul Badea a atras atenţia asupra unei tendinţe nefaste care continuă să 

se manifeste în Europa şi anume, repolitizarea protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, prin 

instrumentalizarea şi analizarea acestora în mod predilect din perspectiva securităţii. Este, în 

opinia sa, o tendinţă regretabilă în condiţiile în care este încurajată o dinamică adversarială şi 

o readucere în prim plan a argumentelor periculoase care se bazează pe protecţia minorităţilor 

înrudite pentru a justifica intervenţia, indiferent de natura sa, pe teritoriul statului de reşedinţă 

al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, intervenţie care contravine principiilor 

consacrate ale dreptului internaţional. În acest context, a reamintit că, în  2001, Comisia de la 

Veneţia a adoptat raportul privind tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale de către 

statul lor înrudit şi în care detaliază limitele intervenţiei unui stat în sprijinul minorităţii sale care 

trăieşte în alt stat. 

 

 

 

Parlamentarul român a subliniat de asemenea că este nevoie ca fiecare societate să acorde o 

atenţie deosebită creării condiţiilor adecvate pentru exprimarea neîngrădită a identităţii şi 
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culturii minorităţilor naţionale. 

 

 În încheiere, senatorul Badea a menţionat că aspectele referitoare la drepturile 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie abordate într-o cheie pragmatică, axată 

pe importanţa respectării acestor drepturi şi pe crearea unor societăţi integrate, care să 

permită identificarea unor soluţii sustenabile, atât în beneficiul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, cât şi al societăţilor noastre în ansamblu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA 

ŢĂRII 26 NOIEMBRIE 2018 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=8FE6B0BC-FE93-48AF-A2A8-874BC45656EE 

 

 La invitaţia Ambasadei României la Moscova, senatorul Dan Manoliu, vicepreşedinte al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, a efectuat în perioada 24-27 noiembrie 

2018 o vizită de lucru în Federaţia Rusă. Cu această ocazie, în data de 26 noiembrie a.c. a 

luat parte la inaugurarea Cimitirului Militarilor Români de la Apşeronsk, Ţinutul Krasnodar 

(1.500 km sud de Moscova). Este vorba despre al doilea cimitir militar după cel de la 

Rossoşka – Regiunea Volgograd, fostă Stalingrad, inaugurat la 25 octombrie 2015, realizat 

până în prezent de statul român în Federaţia Rusă. 

 Rămăşiţele a 88 de militari români care s-au sacrificat în luptele celui de al Doilea 

Război Mondial pe Frontul de Est au fost reînhumate în cadrul ceremoniei religioase de sfinţire 

şi pomenire a eroilor români. 

 Senatorul Dan Manoliu a depus cu această solemnă şi emoţionantă ocazie o coroană 

de flori la mormântul eroilor neamului căzuţi departe de casă, omagiu adus militarilor români 

căzuţi în luptele din 1942-1943 în sudul Rusiei . 

  

 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=8FE6B0BC-FE93-48AF-A2A8-874BC45656EE
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La  ceremonia oficială de inaugurare a Cimitirului Militarilor Români de la Apşeronsk au luat 

parte oficiali şi invitaţi din România, istorici, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile, 

reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale ruse, membri ai comunităţii româneşti din sudul 

Rusiei. 

 Vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, senatorul Dan 

Manoliu, l-a felicitat pe E.S. domnul Vasile Soare, Ambasadorul României în Federaţia Rusă, 

cu ocazia momentului istoric pentru eforturile depuse în vederea inaugurării acestui cimitir în 

pragul Centenarului Marii Uniri. 

Vizita de lucru a senatorului a inclus şi o întâlnire cu membri ai comunităţilor de români din 

Federaţia Rusă. 

                        

 

 

 

 

 

 

Sursă: senat.ro 


