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DONAŢIE DE CARTE DE LA BMB PENTRU BIBLIOTECA BOGDAN PETRICEICU 

HASDEU – FILIALA ONISIFOR GHIBU DIN CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/donatie-de-carte-de-la-bmb-pentru-biblioteca-bogdan-petriceicu-hasdeu-filiala-

onisifor-ghibu-din-chisinau/ 

 

Fie că vorbim despre lansări ale cărţilor unor scriitori români la Chişinău sau expoziţii cu picturi 

ale unor artişti basarabeni găzduite la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, fie că vorbim despre 

seri de lectură pentru copii în Bucureşti şi Chişinău, cu participarea actorilor din cele două 

municipii, despre schimburile de experienţă în cadrul cărora 40 bibliotecari din Chişinău vor 

veni în vara lui 2018 la Bucureşti, în timp ce 10 bibliotecari din BMB îşi vor îmbogăţi experienţa 

la Chişinău sau despre Revista de Literatură şi Informaţie pe care cele două biblioteci o vor 

crea în comun pe parcursul anului 2018, vorbim înainte de toate, despre Centenarul Unirii prin 

Cultură. 

 

Astăzi, 6 martie 2018, Biblioteca Metropolitană Bucureşti a donat Bibliotecii Bogdan Petriceicu 

Hasdeu – filiala Onisifor Ghibu din Chişinău 600 volume de carte, prima tranşă din cele 20.000 

unităţi pe care BMB le va dona bibliotecii din Chişinău în acest an. 

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti este o reţea de biblioteci publice ce facilitează accesul la 

informare şi lectură prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei 

culturale pe care o pune la dispoziţia publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele 

Bucureştiului, BMB contribuie activ la îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii. 

 

Cu ocazia vizitei pe care primarul interimar al Chişinăului, Silvia Radu, a făcut-o la Bucureşti în 

luna februarie, cele două municipalităţi au încheiat un Program de Cooperare în mai multe 

domenii de interes precum sănătate, educaţie şi cultură. 

 

Urmare semnării acestui program de cooperare, în prima săptămână a lunii martie a fost 

semnat un Acord de Parteneriat între Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca B.P. 

http://www.timpromanesc.ro/donatie-de-carte-de-la-bmb-pentru-biblioteca-bogdan-petriceicu-hasdeu-filiala-onisifor-ghibu-din-chisinau/
http://www.timpromanesc.ro/donatie-de-carte-de-la-bmb-pentru-biblioteca-bogdan-petriceicu-hasdeu-filiala-onisifor-ghibu-din-chisinau/
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Haşdeu din Chişinău, potrivit căruia, în an de Centenar al Marii Uniri, cele două biblioteci 

municipale vor organiza şi derula împreună o serie de activităţi culturale. Din partea Bibliotecii 

Metropolitane Bucureşti, acordul a fost semnat de directorul Zvetlana Preoteasa, iar din partea 

Bibliotecii B.P. Hasdeu din Chişinău, semnatară a fost Mariana Harjevschi, director. 

 

Donaţia de carte de astăzi face parte din programul de cooperare convenit la Bucureşti. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromaesc.ro 
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„MĂRŢIŞORUL”, VESTIT PRIN DANSURI AUTENTICE ROMÂNEŞTI LA CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/martisorul-vestit-prin-dansuri-autentice-romanesti-la-cernauti/ 

 

Duminică, 4 martie, la Cernăuţi a avut loc cea de-a XXIII-a ediţie a Sărbătorii primăverii 

„Mărţişorul”. Artişti consacraţi, dar şi copii şi tineri din ţară, Republica Moldova şi din nordul 

Bucovinei (Ucraina) au urcat pe scena Centrului Regional „Tineretul Bucovinei” şi au oferit 

spectatorilor un adevărat regal de muzică şi dansuri autentice româneşti.  

 

În deschidere, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai 

Eminescu” din Cernăuţi i-a mulţumit  directorui general al IEH, Nicolae Brînzea pentru 

implicarea în menţinerea şi promovarea culturii, tradiţiei şi valorilor româneşti   în Bucovina. 

 

Evenimentul, dedicat Centenarului Marii Uniri, a fost organizat de  Societatea pentru Cultura 

Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi şi susţinut de  Institutul „Eudoxiu 

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

Românii de Pretutindeni. 

 

 

Proiectul, care a avut drept obiectiv promovarea identităţii naţionale şi a valorilor culturale 

http://www.timpromanesc.ro/martisorul-vestit-prin-dansuri-autentice-romanesti-la-cernauti/
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comune Ţării şi nordului Bucovinei (Ucraina), a adus în atenţie şi importanţa mărţişorului 

românesc. 

 

„Mărţişorul reprezintă reper însemnat al spiritualităţii româneşti, oferind, an de an, prilejul de a 

marca şi sărbători o tradiţie străveche, foarte îndrăgită. Prin evenimentul de astăzi reafirmăm 

valoarea de patrimoniu a sărbătorii Mărţişorului, care la finalul anului 2017 a fost inclus în lista 

reprezentativă UNESCO a patrimoniului imaterial al umanităţii, dosar comun al României, 

Republicii Moldova, Macedoniei şi Bulgariei.” a transmis în mesajul său  Nicolae Brînzea, 

director general IEH. 

 

Proiectele se înscriu în Programul Strategic – Spaţiul Cultural Românesc Comun – Centenar 

Marea Unire 1918 – 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

pentru anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CÂNTECE ŞI DANSURI TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI LA ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-si-dansuri-traditionale-romanesti-la-atena/ 

 

Elevii Şcolii în limba română ”Elena Rosetti-Cuza din Atena”, care funcţionează cu sprijin din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au prezentat duminică, 4 martie, un superb 

spectacol, dedicat mamei! 

 

Cu ajutorul cadrelor didactice, copiii au pregătit poezii, scenete, cântece şi dansuri populare şi 

moderne. Cu această ocazie specială, ansamblul Şcolii s-a îmbrăcat în costume noi, 

prezentând şi o suită de dansuri şi cântece din Maramureş. 

 

Cei mai mici dansatori au valsat pe ritmul celebrei melodii, ”Valurile Dunării”, iar dansul rusesc 

– Kalink, a strârnit apaluze furtunoase. Spectacolul s-a încheiat în ritm de dans modern, nu 

înainte ca norocoşii câştigători ai tombolei, să-şi ridice premiile. 

 

La acestea au contribuit Mihai Dohotar, Ana Ţuţuianu, Adriana Furdui, Dimitra 

Georgakopoulou şi Asociaţia Femeilor Românce din Grecia. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/cantece-si-dansuri-traditionale-romanesti-la-atena/
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Pe parcursul spectacolului a avut loc o expoziţie cu vânzare, de unde s-au putut achiziţiona 

mărţişoare confecţionate de elevii şcolii, precum şi costume populare româneşti. 

 

Ambasada României la Atena a fost reprezentată de Anca Chisăliţă, care a adresat un mesaj 

celor prezenţi precum şi invitaţia de a participa la concertul organizat pe 8 martie de 

Ambasadă, avându-l ca invitat special, pe celebrul Grigore Leşe. 

 

Asociaţia Femeilor Românce din Grecia este o organizaţie non-guvernamentală non-profit care 

are ca obiective principale păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a 

românilor din Grecia, precum şi promovarea limbii române, culturii, tradiţiilor, obiceiurilor 

româneşti în Grecia, dar şi în alte ţări, prin colaborări internaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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1.436 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/category/europa/ 

 

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

1.436 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Germania – 689 locuri de muncă: 400 

manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 39 şofer de camion, 10 programator PLC, 5 

şofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 lăcătuş, 3 manager asamblare, 2 electrician în 

construcţii, 2 inginer software, 2 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 2 

montator structuri din oţel, 2 montator instalaţii electrice, 2 tehnician mecatronică, 2 sudor, 1 

analist AX, 1 macaragiu, 1 manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1 şef tură producţia 

de brichete din lemn, 1 tehnician electronică, 1 vopsitor auto; 

 

Spania – 166 locuri de muncă: 150 agricultor, 4 muncitor fermă de porci, 3 strungar CNC, 3 

operator fabricare cazane, 3 tehnician, 2 şofer camion transport internaţional, 1 supervisor 

fermă porci; 

 

Malta – 155 de locuri de muncă: 150 şofer de autobuz, 5 specialist vânzări televizate; 

 

Marea Britanie – 116 locuri de muncă: 100 lucrător agricultură, 6 asistent medical, 6 

lenjer/croitor, 1 operator maşină automată de îndoire, 1 operator CNC, 1 stivuitorist, 1 sudor; 

 

Olanda – 90 locuri de muncă: 35 culegător căpşuni, 20 sudor, 20 lăcătuş confecţii metalice, 15 

florar; 

 

Finlanda – 85 locuri de muncă: 50 măcelar – tranşator carne de pasăre, 12 lucrători sezonieri, 

10 instalator, 10 sudor, 2 maistru sudură, 1 ospătar; 

 

Polonia – 40 locuri de muncă: 40 specialist în relaţii cu clienţii; 

 

http://www.timpromanesc.ro/category/europa/
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Cehia – 31 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC, 1 tehnician maşini de cusut; 

 

Danemarca – 30 locuri de muncă: 30 distribuitor de ziare şi colete; 

 

Belgia – 24 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranşator carne, 5 operator CNC, 2 şofer camion, 2 

mecanic camion, 1 cusător, 1 electrician de întreţinere şi reparaţii, 1 montator linie superioară 

cale ferată, 1 montator semnalizare cale ferată, 1 programator CNC; 

 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome. 

 

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 
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CONFERINŢĂ DEDICATĂ MARCĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI, LA FREIBURG 

http://www.timpromanesc.ro/conferinta-dedicata-marcarii-centenarului-marii-uniri-la-freiburg/ 

 

În zilele de 9 şi 10 martie 2018, Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, în parteneriat cu Institutul Român din Freiburg şi Academia Română, 

organizează, la Freiburg, Conferinţa dedicată marcării Centenarului Marii Uniri. 

 

Evenimentul se va desfăşura la sediul Bibliotecii Române din Freiburg şi include o sesiune 

ştiintifică, la care vor participa istoricii: Victor Spinei, Ionel Cândea, Cosmin Popa, Gheorghe 

Cojocaru, Ion Şişcanu şi Matei Cazacu, care vor susţine prelegeri pe tema Marii Uniri de la 

1918. La conferinţă participă specialişti din România, Republica Moldova, Franţa şi Germania. 

 

 

 

 

Cu ocazia desfăşurării acestei conferinţe va avea loc şi vernisajul expoziţiei „Regina şi 

Frontul”. În cele 20 de panouri se vor regăsi imagini cu Regina Maria, Suverana României, cea 

http://www.timpromanesc.ro/conferinta-dedicata-marcarii-centenarului-marii-uniri-la-freiburg/
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care s-a identificat cu suferinţa poporului român, implicându-se intens în serviciul sanitar, 

organizând spitale de campanie, cantine sociale, adăposturi pentru sărmani, depozite de 

alimente şi nu numai. Lucrările expuse, care aparţin Muzeului Literaturii Române sunt 

curatoriate de Beatrice Todireanu, preşedinte al Asociaţiei  ,,România Culturală”. 

 

Proiectul face parte din programul ,,Caravana Identităţii Româneşti”, care cuprinde o serie de 

acţiuni culturale destinate promovării culturii române şi consolidării identităţii naţionale 

româneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„MĂRŢIŞORUL CENTENARULUI”, SĂRBĂTORIT LA ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/martisorul-centenarului-sarbatorit-la-roma/ 

 

Peste 1.000 de români care locuiesc la Roma (Italia), dar şi italieni au fost prezenţi la 

spectacolul „Mărţişorul Centenarului – împreună pentru a ne cunoaşte mai bine la sărbătoarea 

Mărţişorului”. 

 

„Îmi exprim speranţa că mărţişorul este şi pentru dumneavoastră un simbol al sentimentului de 

acasă, al României care vă aşteaptă şi vă mulţumeşte pentru tot ceea ce faceţi în calitatea 

voastră de ambasadori ai imaginii ţării în lume, precum şi un simbol al mândriei faţă de 

frumoasele tradiţii româneşti pe care sper din tot sufletul că le vom transmite generaţiilor 

viitoare. 

 

Contribuţia românilor de peste hotare la păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale, 

lingvistice, spirituale româneşti este esenţială şi reprezintă o prioritate pe agenda mea şi a 

instituţiei. În acest sens, vă aşteptăm la Minister cu idei şi cu proiecte ca împreună să clădim 

bazele unui parteneriat durabil.” a transmis în mesajul său, Natalia-Elena Intotero, ministrul 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Cu steaguri tricolore în mâini, spectatorii au cântat şi dansat alături de artiştii care au urcat pe 

scena Teatrului Atlantico din Roma. Concertul a fost susţinut de interpreţi români consacraţi: 

Andrei Păunescu şi membrii Cenaclului Flacăra, Cristina Turcu Preda, Daniela Cernea – Leon, 

Valentin Grigorescu, Orchestra „Doina Argeşului şi alţii. Evenimentul, care a avut loc în data 

de 4 martie, a fost sprijinit de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, 

instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. În cadrul proiectului 

„Mărţişorul Centenarului – împreună pentru a ne cunoaşte mai bine la sărbătoarea 

Mărţişorului” au avut loc şi expoziţii de obiecte de artizanat cu specific românesc: sculpturi, 

picturi, icoane, porturi tradiţionale româneşti, produse artizanale locale. 

 

http://www.timpromanesc.ro/martisorul-centenarului-sarbatorit-la-roma/
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„Sărbătoarea mărţişorului se desfăşoară anul acesta într-un context de sărbătoare, când 

marcăm în întreaga Românie şi peste hotare Centenarul Marii Uniri. Aşadar, Mărţişorul 

Centenarului are o semnificaţie specială pentru românii de pretutindeni. Scopul mărţişorului 

este de a aduce vestea înnoirii, speranţa, bucuria, iubirea şi concilierea în vieţile oamenilor 

care îl dăruiesc sau îl primesc. Sentimentul de iubire pentru familie, dragostea şi dorul de ţară 

reprezintă cel mai preţios mărţişor pentru toţi românii, oriunde s-ar afla.” a transmis în mesajul 

său Nicolae Brînzea, director general IEH. 

 

Evenimentul aflat la a X – a ediţie a contribuit şi la o mai bună cunoaştere a obiceiurilor şi 

tradiţiilor României de către cetăţenii italieni, implicit la promovarea imaginii României în Italia. 

 

Proiectul se înscrie în Programul Strategic – Spaţiul Cultural Românesc Comun – Centenar 

Marea Unire 1918 – 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 

pentru anul 2018. 

 

 Foto: IEH 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SECŢIE DE CARTE ROMÂNEASCĂ LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ DIN SALONIC 

http://www.timpromanesc.ro/sectie-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-municipala-din-salonic/ 

 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” a donat mii de cărţi pentru înfiinţarea primei 

secţii de carte românească din Grecia, în cadrul Bibliotecii Municipale din Salonic. 

 

Inaugurarea secţiei, un eveniment cultural de importanţă istorică pentru comunitatea 

românească din Grecia, a avut loc sâmbătă, în prezenţa unor importante oficialităţi, atât din 

Grecia, cât şi din România – Sabina Mădălina Şomăcescu, consulul general al României la 

Salonic, Iannis Boutaris, primarul oraşului Salonic, Elli Hrzsidou, viceprimar pentru cultură şi 

arte, precum si directorii bibliotecilor judeţene din Dolj si Vâlcea. Volumele donate de 

Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman” acoperă un domeniu vast, de la literatură, beletristică, 

istorie, geografie, folclor şi tradiţii, literatură pentru copii, până la tratate de specialitate, care le 

vor fi deosebit de utile studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor aflaţi la studii in Grecia. 

 

La inaugurarea secţiei de carte românească, managerul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman, 

Lucian Dindirica, a declarat că acest proiect a beneficat de sprijinul consulatului general al 

României de la Salonic: „Discuţiile au început de anul trecut, cu doamna viceprimar şi iată că 

după aproximativ un an de la acele discuţii, ne aflăm în momentul în care inaugurăm o secţie 

românească în Biblioteca municipală din Salonic, în prezenţa domnului primar şi a consulului 

general al României. Sper ca şi comunitatea românească să găsească drumul spre bibliotecă 

pentru a citi în limba română. Nu doar pentru comunitatea românească este aceasta secţie, ci 

pentru toţi cei care vorbesc limba română sau vor să cunoască mai bine limba română.” 

 

Acest eveniment cultural extrem de important pentru comunitatea românilor stabiliţi în Grecia a 

fost posibil şi datorită sprijinului oferit de consulatul României la Salonic. Prezentă la 

eveniment, Sabina Mădălina Şomăcescu, consulul general al României la Salonic a spus că 

„deschiderea unei biblioteci româneşti la Salonic este un moment foarte important pentru 

România, în special anul acesta, anul Centenarului, dar şi pentru comunitatea românească de 

http://www.timpromanesc.ro/sectie-de-carte-romaneasca-la-biblioteca-municipala-din-salonic/
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aici. Multumim domnului primar pentru acest proiect, pentru sustinerea lui, mulţumim pentru că 

le-a dat posibilitatea cetăţenilor români să aibă acces la literatura românească, la literatura 

universală în limba română. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără ajutorul domnilor directori de 

la Bibliotecile judeţene Dolj, Vâlcea şi Hunedoara, care au donat 3500 de carţi în limba 

română. Domniile lor ne-au dat ocazia să avem acces in continuare la limba, cultura şi 

civilizaţia românească. Sunt onorată să fiu eu cea care inaugureaza această bibliotecă şi am 

credinţa că pentru toţi cetaţenii români, pentru toţi vorbitorii de limba română din nordul 

Greciei, acesta va fi un prilej bun de a continua contactul cu credinţa si cultura română, cu 

istoria si literatura română. Imi doresc ca acest loc, biblioteca românească, sa fie un punct de 

intâlnire cu cartea, cu scriitorul, cu editorul, cu toţi artiştii, în cadrul unor evenimente culturale 

ale acestora. Mulţumesc încă o dată tuturor celor care au facut posibilă deschiderea acestei 

bibliotecii.” 

 

Primarul Salonicului a fost deschis la idea infiinţării unei secţii internaţionale de carte in cadrul 

bibliotecii municipale „astfel incât ne dorim ca această bibliotecă să se tranforme intr-un loc de 

întalnire al tuturor popoarelor din Balcani. Considerăm că această sectie va contribui la 

intărirea relaţiilor dintre cele două ţări, dar şi la întărirea relaţiilor dintre cetăţenii români si greci 

care trăiesc in oraşul nostru. Vreau să vă spun, cu mare satisfacţie, că în cadrul sărbătoririi 

Centenarului in România, vom avea şi noi o acţiune in luna martie. Sper că doamna consul 

general va face tot ce este posibil de acum înainte, astfel incât să existe o colaborare cât mai 

intensă intre Salonic şi oraşele din România, precum şi între cele două popoare si civilizaţii”, a 

declarat Iannis Boutaris, primarul oraşului Salonic. 

 

În Grecia trăiesc aproximativ 25.000 de români, iar 5.000 dintre ei se află în partea de nord a 

ţării. Datorită donaţiilor oferite de Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” din Dolj si Biblioteca 

„Antim Ivireanul” din Valcea, conaţionalii nostri din Salonic se vor putea bucura de cărţi scrise 

in limba română. Inaugurarea acestei sectii de carte românească reprezintă începutul unei 

colaborari fructuoase între Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” şi autorităţile elene. 
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În perioada următoare, 2.500 de cărţi vor ajunge şi la comunităţile româneşti din Atena. 

Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” a mai fost implicată şi în alte proiecte transfrontaliere şi 

a mai făcut donaţii importante de carte unor biblioteci şi spaţii culturale din ţări precum Serbia, 

Spania şi Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„PAŞAPORTUL DVS. VA EXPIRA ÎN CURÂND. PENTRU REÎNNOIRE, PROGRAMAŢI-VĂ 

ONLINE” 

http://www.timpromanesc.ro/pasaportul-dvs-va-expira-in-curand-pentru-reinnoire-programati-va-online/ 

 

Deţinătorii de paşapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un număr de telefon 

valabil, vor fi anunţaţi, cu una până la trei luni înainte, prin SMS, că le expiră paşaportul. 

 

Textul mesajului va fi: „Paşaportul dvs. va expira în curând. Pentru reînnoire, programaţi-vă 

online pe epasapoarte.ro (România) sau econsulat.ro (străinătate)“. Pentru SMS-urile 

transmise la nivel naţional, va figura ca semnatar D.G. Paşapoarte, iar în străinătate, 

Departamentul Consular. Mesajele vor fi trimise de la numărul scurt 1813, la eticheta de 

expeditor figurând termenul  PAŞAPOARTE. 

 

De asemenea, în luna martie a.c., vor primi un SMS de notificare cetăţenii cărora le-a expirat 

paşaportul în ultimele 6 luni. 

 

Se urmăreşte încurajarea programării pentru emiterea unui nou document din timp şi evitarea 

aglomeraţiei de la ghişeu, situaţie întâlnită, în fiecare an, în perioada concediilor de vară. 

 

Este un demers comun al MAI şi MAE pentru eficientizarea eliberării paşapoartelor. Serviciul 

este activ începând de astăzi, 7 martie 2018, cu sprijinul Companiei Naţionale Imprimeria 

Română. 

 

Sistemul informatic a fost pus la dispoziţie de integratorul proiectului Sistemul Informatic 

Integrat de Management al Documentelor de Călătorie – E-Pass, Compania Naţională 

Imprimeria Naţională, în urma unei proceduri de achiziţie derulată prin SEAP. 

 

Printre demersurile iniţiate de MAI şi MAE pentru simplificarea procedurilor de obţinere a 

paşaportului şi de reducere a aglomeraţiei de la structurile de paşapoarte, care se 

http://www.timpromanesc.ro/pasaportul-dvs-va-expira-in-curand-pentru-reinnoire-programati-va-online/
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înregistrează mai ales vara, se numără interconectarea sistemelor informatice ale celor două 

ministere, măsuri pe linie legislativă (ex. proiectul de lege pentru creşterea valabilităţii 

paşapoartelor), de resurse umane (ex. încadrarea de personal din sursă externă pentru 

serviciile de paşapoarte) precum şi organizarea unei campanii de conştientizare a cetăţenilor 

cu privire la necesitatea de a-şi face paşaport din timp pentru a evita aglomeraţia din perioada 

concediilor. 

 

Sloganul campaniei este ”Anul are 12 luni, nu aştepta vara! Documentele de călătorie pot fi 

făcute din timp.” 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT A DAT AVIZ FAVORABIL PENTRU CELE 1.000 BURSE 

OFERITE DE MPRP ELEVILOR ROMÂNI DIN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/comisia-de-invatamant-a-dat-aviz-favorabil-pentru-cele-1-000-burse-oferite-de-mprp-

elevilor-romani-din-ucraina/ 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a susţinut,astăzi 6 martie 2018, 

la Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor, 

pachetul propus pentru susţinerea dreptului la educaţie în limba maternă în comunităţile 

românilor de pretutindeni. 

 

Proiectul a primit aviz favorabil în unanimitate. Pachetul trebuie analizat şi în Comisia juridică, 

în Comisia pentru buget şi  în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor. 

 

„Cadrul normativ în vigoare prevedea doar posibilitatea de a acorda burse de studiu în 

România. Evoluţiile din Ucraina de pe finalul anului trecut au determinat necesitatea de 

amendare a legislaţiei, astfel încât de aceste burse să beneficieze elevii etnici români şi în 

ţările de cetăţenie, dacă studiază în limba română, ca o măsură de sprijin pentru exercitarea 

dreptului la educaţie în limba maternă”, a subliniat Natalia-Elena Intotero. 

 

Modul în care a fost adoptată legea-cadru a învăţământului in Ucraina a fundamentat soluţia 

de adoptare în regim de urgenţă a acestor amendamente la Legea 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni. 

 

Pentru implementarea acestui pachet normativ, a fost propusă o etapă – pilot constând în 

acordarea unui număr de 1.000 de burse elevilor etnici români din Ucraina, pentru anul şcolar 

2017-2018, precum şi 300 de stagii de specializare pentru cadrele didactice de limba română. 

În funcţie de rezultatele acestei etape-pilot, există posibilitatea extinderii numărului de burse. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/comisia-de-invatamant-a-dat-aviz-favorabil-pentru-cele-1-000-burse-oferite-de-mprp-elevilor-romani-din-ucraina/
http://www.timpromanesc.ro/comisia-de-invatamant-a-dat-aviz-favorabil-pentru-cele-1-000-burse-oferite-de-mprp-elevilor-romani-din-ucraina/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

20 

PENTRU ROMÂNI, VIITORUL EUROPEI SUNĂ BINE 

http://www.timpromanesc.ro/pentru-romani-viitorul-europei-suna-bine/ 

 

Doi din trei români (66%) sunt optimişti în legătură cu viitorul Uniunii Europene, cu mult peste 

media europeană (57%). Valorile care reprezintă cel mai bine Uniunea Europeană sunt 

drepturile omului (34% România, 33% UE), democraţia(32% România, 33% UE) şi pacea 

(32% România, 40% UE). Acestea sunt câteva din concluziile raportului naţional pentru 

România, parte a studiului Eurobarometru standard 88. 

 

“Românii continuă să creadă în Europa şi în valorile pe care aceasta le promovează. Avem 

nevoie de încrederea şi dinamismul lor, în construirea viitoarei Uniuni Europene, ale cărei baze 

se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, în timpul Preşedinţiei române  a Consiliului UE”, 

a declarat Angela Cristea, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene, în legătură cu noua 

publicaţie. 

 

Mai bine de jumătate dintre români tind să aibă încredere în Parlamentul European (56%, faţă 

de 45% media europeană) şi în Comisia Europeană (50% faţă de o medie europeană de 

42%). Încrederea în instituţiile naţionale este însă mai redusă. De exemplu, 21% dintre români 

au încredere în guvern. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/pentru-romani-viitorul-europei-suna-bine/
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Pentru următorul an, 35% dintre români declară că situaţia economică naţională va fi mai 

proastă, înaintea lor plasându-se grecii (48%), croaţii şi britanicii (39%). Dar când vine vorba 

de situaţia economică a Uniunii Europene, unul din doi cetăţeni români, similar cu media UE, 

declară că aceasta este mai degrabă bună şi foarte bună. 

 

Dacă vorbim despre viitor, 47% dintre români cred că Uniunea Europeană se îndreaptă în 

direcţia bună, ponderea fiind peste media europeană, cu 17 puncte procentuale. În ce priveşte 

România, direcţia în care se îndreaptă ţara este apreciată drept greşită de 64% dintre 

respondenţii români, în timp ce la nivel european media este de 49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NATALIA INTOTERO, CONCLUZII DUPĂ PRIMA VIZITĂ EFECTUATĂ ÎN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/natalia-intotero-concluzii-dupa-prima-vizita-efectuata-in-ucraina/ 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, s-a aflat în zilele de 2 şi 3 

martie 2018 în Ucraina, prima vizită de lucru de la preluarea mandatului. 

 

„Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă o importanţă sporită comunităţilor istorice, 

susţinerii şi respectării drepturilor etnicilor români din vecinătatea ţării. Comunitatea de români 

din Ucraina este o prioritate pentru minister. În demersurile noastre pentru protejarea şi 

promovarea drepturilor persoanelor care aparţin minorităţii române, punem accent pe 

menţinerea neafectată a dreptului la educaţie şi informare în limba română”, a evidenţiat 

ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

Demnitarul român a solicitat cu prilejul vizitei preluarea în totalitate a recomandărilor formulate 

în Opinia Comisiei de la Veneţia, inclusiv cu privire la modificarea articolului 7 din noi Legi a 

Educaţiei din Ucraina. 

 

„Comisia de la Veneţia recomandă consultarea efectivă a reprezentanţilor minorităţii în 

adoptarea de acte normative care vizează drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale”, a subliniat ministrul. În context, a fost punctată necesitatea continuării consultărilor 

cu reprezentanţii comunităţii româneşti în procesul de reformare a difuziunii publice. 

 

În prima zi a vizitei în Ucraina, ministrul român s-a întâlnit la Cernăuţi cu guvernatorul regiunii, 

cu preşedintele Consiliului Regional şi cu viceprimarul oraşului, prilej cu care a propus 

cooperarea cu autorităţile locale şi regionale în vederea renovării şi amenajării Casei 

Memoriale „Aron Pumnul”. Totodată, ministrul a vizitat şcoala medie cu predare în limba 

română din Ostriţa-Mahala, unde a oferit elevilor mărţişoare şi ghiozdane cu rechizite şcolare. 

 

În a doua zi a vizitei, delegaţia Ministerului pentru Românii de pretutindeni (MpRP) s-a 

http://www.timpromanesc.ro/natalia-intotero-concluzii-dupa-prima-vizita-efectuata-in-ucraina/
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deplasat în Transcarpatia, unde a vizitat Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din 

regiune şi liceul cu predare în limba română „Mihai Eminescu” din Solotvino/Slatina. 

 

Totodată, Natalia-Elena Intotero a avut o întrevedere cu primarul oraşului, pentru a discuta 

despre amenajarea şi dotarea în perioada următoare a Centrului de Informare al României din 

Solotvino. De asemenea, a vizitat şcoala cu predare în limba română din Apşa de Jos, unde a 

participat la un festival cultural şi la expoziţia de mărţişoare realizate de copii din şcolile 

româneşti din regiune. 

 

  

 

 

Vizita în Transcarpatia s-a încheiat cu o întrevedere cu viceguvernatorul regiunii. În mod 

similar cu acţiunea din Cernăuţi, delegaţia MpRP a oferit ghiozdane cu rechizite şcolare, care 
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vor fi predate în zilele următoare unor elevi români din regiunea Transcarpatia, prin Consulatul 

României la Solotvino. 

 

În marja vizitei de lucru în Ucraina, cu sprijinul oficiilor consulare ale României, au fost 

organizate şi întâlniri ale ministrului pentru românii de pretutindeni cu reprezentanţi ai 

comunităţilor româneşti din Cernăuţi si Transcarpatia. Cu acest prilej, oficialul român a 

prezentat calendarul de activităţi al MpRP pentru 2018 şi pachetul de măsuri adoptat de 

Guvernul României pentru susţinerea drepturilor la educaţie în limba română a membrilor 

comunităţii din Ucraina. Au fost discutate totodată modalităţile optime de implementare a 

acestui pachet, situaţia actuală a minorităţii române din Ucraina, precum şi oportunităţi de 

participare la proiectele MpRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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UE A PREZENTAT PROPUNEREA DE ACORD PE BREXIT. CE TREBUIE SA STIE 

ROMANII DIN MAREA BRITANIE 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/ue-a-prezentat-propunerea-de-acord-pe-brexit-ce-trebuie-sa-stie-

romanii-din-marea-britanie-1504919 

 

Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 

decembrie 2020, ceruta de Guvernul britanic. 

 

Unul dintre cele mai importante lucruri pentru care Comisia Europeana insista sa fie prevazute 

in acordul final este garantarea drepturilor cetatenilor din statele membre UE, deci si ale 

cetatenilor romani, care traiesc in Marea Britanie, cat si ale cetatenilor britanici care in prezent 

locuiesc intr-unul din cele 27 de state membre. 

 

Drepturile cetatenilor europeni care lucreaza in Marea Britanie 

 

Propunerea de Acord publicata saptamana trecuta de Comisia Europeana reprezinta ultima 

etapa in asigurarea unei retrageri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana. 

Documentul cuprinde sase parti: dispozitiile introductive, drepturile cetatenilor, alte aspecte 

privind separarea, decontul financiar, dispozitiile tranzitorii si dispozitiile institutionale, precum 

si un protocol privind Irlanda si Irlanda de Nord. 

 

In Propunerea de Acord, Uniunea Europeana pune pe primul loc, in ceea ce priveste procesul 

de retragere, garantarea drepturilor cetatenilor europeni, deci si ale cetatenilor romani care 

traiesc in Marea Britanie, cat si ale cetatenilor britanici care traiesc in celelalte 27 de state 

membre ale UE. 

 

Concret, cetatenii europeni care se afla deja in Marea Britanie sau vor veni pana in data de 30 

martie 2019 se vor bucura de aceleasi drepturi ca acum si dupa iesirea definitiva a Marii 

Britanii din UE. La fel este si cazul cetatenilor britanici care traiesc in prezent in alt stat 

http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/ue-a-prezentat-propunerea-de-acord-pe-brexit-ce-trebuie-sa-stie-romanii-din-marea-britanie-1504919
http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/ue-a-prezentat-propunerea-de-acord-pe-brexit-ce-trebuie-sa-stie-romanii-din-marea-britanie-1504919
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membru al UE. 

 

Totodata, cetatenii europeni care ajung in Marea Britanie in perioada de tranzitie (30 martie 

2019 - 31 decembrie 2020) se vor bucura de drepturile de resedinta si de a lucra pe tot 

parcursul acestei perioade. 

 

Dupa aceea, ei vor fi supusi prevederilor Acordului de retragere, adica vor putea sa faca 

cerere pentru a beneficia de resedinta permanenta la momentul la care vor implini perioada de 

sedere, respectiv 5 ani. 

 

Statul-gazda, insa, ar putea solicita unele demersuri suplimentare, precum depunerea unei 

cereri pentru un nou permis de resedinta. Exact aceleasi prevederi se vor aplica si cetatenilor 

britanici care vor sosi intr-un stat membru al UE in perioada de tranzitie. 

 

Marea Britanie trebuie sa-si respecte angajamentele financiare 

 

Pentru perioada de tranzitie, Marea Britanie va avea aceleasi obligatii, sa contribuie la bugetul 

UE, sa se supuna jurisdictiei Curtii Europene de Justitie, dar isi pierde din drepturi, nu va mai 

avea comisar european, membri in Parlamentul European si nici reprezentanti in conducerea 

institutiilor europene de vreme ce, incepand cu 30 martie 2019, Marea Britanie nu va mai fi un 

stat membru al Uniunii Europene. 

 

In ceea ce priveste obligatiile financiare, Marea Britanie va trebui sa isi plateasca cota parte la 

toate cheltuielile Uniunii pana la data de 31 decembrie 2020, adica pana la finalul perioadei de 

tranzitie. 

 

Pentru multe dintre aceste cheltuieli, facturile pot veni la decontare pana la 31 decembrie 2023 

si, poate, chiar si mai tarziu. 
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Inseamna ca Marea Britanie are obligatii pana la 31 decembrie 2020 si, la fel ca toate statele 

membre, si le va onora atunci cand vin la decontat, ceea ce inseamna pana la 31 decembrie 

2023 sau mai tarziu. 

 

Pentru a nu lasa loc de interpretare si pentru a evita eventualele speculatii pe care politicienii 

populisti le-ar putea face, trebuie sa spun ca aceste angajamente financiare pe care Marea 

Britanie le va plati in perioada viitorului buget al UE nu reprezinta o amenda sau vreo taxa de 

iesire, ci doar datoria pe care o are la actualul buget al UE pe baza angajamentelor pe care si 

le-a asumat si a privilegiilor pe care le are ca stat membru pana la parasirea Uniunii. 

 

Statut special pentru Irlanda de Nord 

 

Un capitol aparte al negocierilor a reprezentat situatia Irlandei de Nord. Conform Propunerii de 

Acord, Marea Britanie se angajeaza sa respecte pe deplin regulile pietei interne si ale uniunii 

vamale care, in prezent, dar si in viitor, sprijina cooperarea dintre Irlanda, in continuare stat 

membru al Uniunii Europene, si Irlanda de Nord, ca parte a Marii Britanii. 

 

Totodata, Marea Britanie se obliga sa garanteze respectarea Acordului din 1998 privind 

cooperarea intre Irlanda si Irlanda de Nord. Se va institui, totodata, o zona comuna de 

reglementare care va cuprinde intreg teritoriul insular, fara frontiere si in care libera circulatie 

este asigurata. 

 

Altfel spus, propunerea Uniunii Europene este ca Irlanda de Nord sa ramana in interiorul 

uniunii vamale, lucru prevazut, de altfel, si in intelegerea politica dintre Marea Britanie si 

Comisia Europeana din decembrie 2017. 

 

Aruncand o privire de ansamblu asupra Propunerii de Acord, pot spune ca aceasta reprezinta 

o solutie buna pentru o situatie dificila. Practic, reprezinta tot ceea ce putea fi scos mai bun 

pentru cetatenii europeni, in primul rand, din imbinarea celor trei aspecte principale care au 
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stat pe masa negociatorilor: decizia cetatenilor Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, 

legislatia europeana in vigoare si solicitarea Marii Britanii de a beneficia de o perioada de 

tranzitie. 

 

Uniunea Europeana nu a cerut si nu si-a dorit despartirea de Marea Britanie. Dar acest lucru 

se va intampla, asa ca institutiile europene au obligatia, in primul rand, sa garanteze drepturile 

cetatenilor europeni si, in al doilea rand, sa se asigure ca se respecta legislatia europeana, iar 

Marea Britanie isi achita toate obligatiile fata de UE asa cum este prevazut in tratatele 

europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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TEODOR MELEŞCANU - VIZITĂ OFICIALĂ ÎN CROAŢIA; INAGURAREA CONSULATULUI 

ONORIFIC DE LA SPLIT - PE AGENDĂ 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/03/08/teodor-melescanu-vizita-oficiala-in-croatia-inaugurarea-consulatului-

onorific-de-la-split-pe-agenda--68859 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, efectuează joi şi vineri o vizită oficială în 

Republica Croaţia. 

 

Potrivit MAE, în programul de joi al oficialului român figurează inaugurarea Consulatului 

onorific al României de la Split, întâlniri cu autorităţile locale şi o întrevedere cu preşedintele 

Camerei de Economie a Croaţiei, Luka Burilović. 

 

Vineri, ministrul român va avea convorbiri oficiale cu viceprim-ministrul şi ministrul croat al 

afacerilor externe şi europene, Marija Pejčinović Burić, precum şi întrevederi cu preşedintele 

Republicii Croaţia, Kolinda Grabar-Kitarović, cu prim-ministrul Andrej Plenković şi cu 

preşedintele Parlamentului, Gordan Jandroković, arată sursa citată. 

 

Programul include şi o vizită la Biserica Ortodoxă Română din Zagreb, pusă la dispoziţia 

comunităţii româneşti de către Biserica Catolică din Croaţia, precum şi o întâlnire cu membri ai 

conducerii Asociaţiei românilor din Croaţia. 

 

Cu prilejul vizitei va fi semnat un Protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al 

României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Europene al Republicii Croaţia. AGERPRES/(AS -  

editor: Georgiana Tãnãsescu, editor online: Irina Giurgiu) 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/03/08/teodor-melescanu-vizita-oficiala-in-croatia-inaugurarea-consulatului-onorific-de-la-split-pe-agenda--68859
https://www.agerpres.ro/politica/2018/03/08/teodor-melescanu-vizita-oficiala-in-croatia-inaugurarea-consulatului-onorific-de-la-split-pe-agenda--68859
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PREȘEDINTELE SERBIEI, PRIMIT DE IOHANNIS LA COTROCENI. ÎNTÂLNIRI CU 

DĂNCILĂ ȘI DRAGNEA 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/presedintele-serbiei-in-vizita-oficiala-in-romania-are-intalniri-cu-

iohannis-dancila-si-dragnea-891030 

Preşedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, se aflaă joi în vizită oficială la 

Bucureşti, la invitaţia şefului statului, având programate şi întâlniri cu premiercul 

Viorica Dăncilă şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, scrie 

News.ro. 

Actualizare 12:30. Cei doi președinți au făcut declarații. 

Discursul președintelui Klaus Iohannis: „Am plăcerea să vă urez bun venit la Bucureşti, 

pentru prima oară în această nouă calitate a dumneavoastră de Președinte al Serbiei, și vă 

felicit pentru acest lucru! 

Mă bucur să pot constata, după discuțiile aprofundate pe care le-am avut astăzi, că relaţiile 

dintre România şi Serbia sunt foarte bune şi vor fi mai bune. Suntem, domnul Președinte și cu 

mine, optimiști în această privință, fiindcă amândoi ne vom implica să fie mai bune. 

Am abordat o largă varietate de teme într-un spirit pragmatic, deschis, şi rezultatele cu 

siguranță se vor vedea. 

Am discutat, evident, despre relația bilaterală, despre ce măsuri ar fi necesare pentru a stimula 

relația economică între țările noastre. Serbia este principalul nostru partener din Balcanii de 

Vest și este o relație economică în creștere. Ca să vă dau câteva date: am avut un schimb de 

1,3 miliarde de euro, un volum dublu faţă de ce am avut acum 5 ani, o creștere foarte 

importantă. 

Am discutat despre interconectările dintre cele două țări, atât în domeniul energetic, cât și 

transporturi, legături foarte importante și pentru relațiile economice între țările noastre, dar și 

pentru cetățenii care vor să vadă cealaltă țară sau să facă afaceri. Sigur, vorbesc despre 

românii care vor să meargă în Serbia și sârbii care vor să vină în România. 

Am vorbit, evident, și despre românii din Serbia și despre sârbii din România, vorbesc despre 

minoritățile noastre care au un rol foarte important, de a întări puntea dintre țările noastre. Este 

important de știut că s-au făcut pași în această privință și se vor face și în continuare pași. Eu 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/presedintele-serbiei-in-vizita-oficiala-in-romania-are-intalniri-cu-iohannis-dancila-si-dragnea-891030
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/presedintele-serbiei-in-vizita-oficiala-in-romania-are-intalniri-cu-iohannis-dancila-si-dragnea-891030
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am subliniat, în discuția cu domnul Președinte, nevoia unei colaborări mai intense şi între 

specialiști şi am fost foarte bucuros, recunosc, şi apreciez în mod deosebit, domnul Președinte 

mi-a comunicat că a fost stabilită o persoană care reprezintă Serbia în Comisia Mixtă privind 

minoritățile naționale. Această desemnare a fost așteptată şi faptul că s-a întâmplat astăzi, am 

luat-o ca pe un semn foarte pozitiv. 

Am discutat despre aspirațiile europene ale Serbiei, despre drumul Serbiei spre Uniunea 

Europeană, despre cum poate România să sprijine Serbia. Și poate! Am discutat despre 

experiența noastră pe acest parcurs și cum putem să venim în sprijin. 

Am discutat, desigur, și despre Kosovo. Kosovo este o temă care este complicată. Este 

complicată și cred că soluționarea problemei Kosovo va însemna un pas enorm în direcția 

europeană pentru toată zona Balcanilor de Vest, și aici vom rămâne într-o legătură strânsă 

pentru a discuta împreună și posibilele soluții și rolul pe care România poate să-l joace în 

soluționarea acestei chestiuni. Noi suntem dispuși, subliniez, suntem dispuși să ne implicăm în 

găsirea unor soluții bune pentru întreaga zonă. 

Sunt convins că astăzi, prin vizita domnului Președinte şi prin discuțiile pe care le-am avut, am 

dat un nou impuls relației noastre, între România şi Serbia, şi vom continua pe acest drum. 

Domnule Președinte, vă mulțumesc şi vă dau cuvântul!” 

Discursul președintelui Aleksandar Vučić: „Mulțumesc, onorate domnule Președinte și 

dragă prieten Klaus Iohannis! Noi ca stat, Serbia, suntem foarte recunoscători pentru vizita pe 

care am efectuat-o astăzi și cu atât mai mult pentru buna primire pe care ne-ați organizat-o. 

Serbia și România sunt legate de o prietenie tradițională, există foarte puține popoare în 

regiunea noastră cu care noi nu am avut războaie. Serbia și România se încadrează în acest 

domeniu. 

Noi astăzi am vorbit, întâi de toate, despre viitor, despre relațiile noastre în viitor și sunt 

recunoscător domnului Președinte Klaus Iohannis și poporului român pentru sprijinul pe care 

România îl acordă pentru calea europeană a Serbiei, pentru dorința de a se ajunge la un 

compromis în ceea ce privește chestiunea Kosovo. Este cert faptul că România nu a 

recunoscut independența Kosovo. Pentru noi chestiunea Kosovo este o chestiune foarte mare, 

dar ne vom strădui să găsim o soluție de compromis. Pentru a găsi această soluție este nevoie 
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de dorințe minimaliste. Sunt convins că România, pe durata Președinției Consiliului UE în 

2019, va pune printre problemele superioare pe care le vor aborda intrarea țărilor din Balcanii 

de Vest în Uniunea Europeană. Pentru noi această chestiune este foarte importantă, noi am 

discutat astăzi despre relațiile dintre popoarele noastre prietene, am vorbit despre minoritățile 

naționale din România și Serbia în ceea ce privește situația comunității române din Serbia noi 

ne vom strădui să întreprindem lucruri importante, după care domnul Președinte Iohannis va 

putea spune, acestea sunt demersuri importante, ne vom ocupa atât de mass-media în limba 

română, cât și de școlarizarea copiilor ce provin din rândul comunității române. Bineînțeles că 

nu îl vom dezamăgi pe domnul Președinte în acest sens, va fi vorba despre buna satisfacție a 

necesităților și drepturilor românilor din Voivodina, precum este vorba şi despre situația 

comunității sârbe din România. 

Am vorbit şi despre îmbunătățirea relațiilor economice, am vorbit, după cum ați văzut, despre 

schimburile economice, care s-au dublat. România şi Serbia sunt parteneri importanți. 

România nu este doar o țară, cea mai mare țară cu care Serbia se învecinează, este unul 

dintre partenerii importanți nu doar în ceea ce privește schimburile economice. Pentru noi a 

fost surprinzătoare vizita turiștilor români anul trecut - aproape 67.000 de români au vizitat 

Belgradul, dar şi alte zone ale Serbiei, inclusiv stațiunea montană Kopaonik; un număr 

semnificativ de sârbi vizitează România. Această apropiere a noastră rezultă în colaborarea în 

diverse segmente ale vieții cotidiene. Noi vom încerca, ca şi acolo unde există probleme, să nu 

închidem ochii, ci să încercăm să soluționăm aceste probleme, deoarece noi dorim ca prietenii 

noștri români să fie mulțumiți cu relațiile noastre, cu demersurile noastre pe care le facem în 

semn de respect pentru atitudinea României în chestiunea Kosovo, dar şi pentru sprijinul spre 

calea europeană. Există încă o chestiune despre care aș dori să mă refer, domnul Președinte 

şi cu mine am discutat despre fluviul Dunărea, despre strategia dunăreană. Noi, în Serbia, nu 

ştiu dacă România, dar noi cu siguranță nu am beneficiat suficient de fondurile europene, dar 

cred că acest demers, colaborarea pe Dunăre, ar fi importantă. Dacă vă uitați pe fluviile 

internaționale, veți vedea că acestea sunt pline de vapoare, sunt folosite la maximum. În ceea 

ce privește Dunărea, Dunărea este liberă. Sper că în România situația este puțin mai bună. 

Eu sper că împreună vom putea realiza multe şi că vom putea îmbunătăți atât turismul, cât şi 
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circulația, pe care să o poată folosi cetățenii țărilor noastre. Noi suntem deschiși spre o 

colaborare în diverse domenii, am efectuat o parte din suprafața, din drumurile care leagă 

România de Serbia, Serbia de România. Eu l-am rugat pe domnul Președinte Iohannis să 

transmită Guvernului României că Serbia îi va fi recunoscătoare pentru sprijinul financiar în 

ceea ce privește dezvoltarea unei părți din Serbia şi Voivodina. Cred că aceasta va fi în 

beneficiul poporului nostru, dar şi poporului român, cetățenilor din Banat. 

Mulțumesc pentru primirea călduroasă şi sunt convins că vom avea nu doar declarații de 

presă, ci vom avea şi rezultate bune în viitor în ceea ce privește relațiile de colaborare dintre 

popoarele noastre. Vă mulțumesc încă o dată!” 

Actualizare 10:30. Aleksandar Vučić a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul 

Cotroceni. Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a salutat în limba română garda de onoare. 

Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale româno-sârbe intense din ultimii ani şi 

confirmă caracterul foarte bun al relaţiilor dintre Bucureşti şi Belgrad. Preşedintele Klaus 

Iohannis s-a aflat în vizită oficială în Republica Serbia în iulie 2015. 

În cadrul discuţiilor, Klaus Iohannis şi Aleksandar Vučić vor aborda căile de aprofundare a 

cooperării bilaterale, atât la nivel politic, cât şi economic şi sectorial. De asemenea, vor fi 

discutate modalităţile de sprijin din partea României al procesului de aderare a Serbiei la 

Uniunea Europeană, inclusiv din perspectiva deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019. 

Preşedintele României şi preşedintele Republicii Serbia vor aborda totodată, în cadrul întâlnirii, 

problematica minorităţilor naţionale din cele două ţări, aspecte de interes comun privind 

cooperarea în Balcanii de Vest şi principalele evoluţii în dosarul „Kosovo”, mai precizează 

sursa citată. 

Cei doi şefi de stat vor avea declaraţii de presă comune. 

Ulterior, preşedintele sârb se va întâlni cu premierul Viorica Dăncilă, care va oferi şi un dejun 

de lucru în onoarea sa, la Vila Lac 1. 

Întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea este programată la ora 15:15. 

 

Sursă: digi24.ro 


