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ACORD DE PARTENERIAT SEMNAT ÎNTRE CJ BOTOŞANI ŞI MUNICIPIUL BĂLŢI DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.timpromanesc.ro/acord-de-parteneriat-semnat-intre-cj-botosani-si-municipiul-balti-din-republica-

moldova 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Costică Macaleţi, a semnat, luni, 6 noiembrie, un 

acord de parteneriat între judeţul pe care îl reprezintă şi municipiul Bălţi din Republica 

Moldova. 

 

”Sper să fie de bun augur semnarea acestui acord de parteneriat şi să constituie baza de 

plecare pentru deschiderea unor noi oportunităţi de colaborare şi accesarea de granturi, în 

special în domeniile sănătate, învăţământ, cultură, infrastructură, care să se concretizeze în 

proiecte comune de care să fim mândri şi să ne amintească de colaborarea dintre cele două 

entităţi administrative partenere. Cred că întâlnirea de azi nu va fi ultima şi va consolida 

relaţiile viitoare dintre Republica Moldova de pe poziţia de preaderare la Uniunea Europeană şi 

România, ca membru cu drepturi depline”, a declarat preşedintele CJ Botoşani. 

 

Prin semnarea acestui acord de parteneriat, părţile au convenit la dezvoltarea sustenabilă a 

relaţiilor bilaterale, pe termen lung, deschiderea de noi oportunităţi de colaborare în domenii de 

interes comun precum economie şi comerţ, ştiinţă şi tehnică, învăţământ şi sănătate, cultură şi 

arte, turism şi sport, administraţie publică locală. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/acord-de-parteneriat-semnat-intre-cj-botosani-si-municipiul-balti-din-republica-moldova
http://www.timpromanesc.ro/acord-de-parteneriat-semnat-intre-cj-botosani-si-municipiul-balti-din-republica-moldova
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PREMIERĂ PENTRU ROMÂNII DIN SERBIA! PARTIA NEAMULUI ROMÂNESC ŞI-A 

ÎNFIINŢAT FILIALĂ LA BELGRAD 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/26218-2017-11-07-09-07-47.html 

 

Duminica, 5 noiembrie, la Belgrad în hotelul Crystal, Partidul Neamului Romanesc a avut 

sedinta festivă cu ocazia formarii Comitetului Municipal al partidului pentru orasul Belgrad. La 

eveniment au participat peste 100 de membri al partidului din Belgrad. De asemenea, aceasta 

zi a fost importanta atat pentru PNR si pentru Comunitatea romaneasca din Serbia de rasarit 

pentru că , prima data, un partid politic romanesc din Serbia si-a infintat filiala sa la Belgrad, 

transmite corespondentul Romanian Global News din Timoc. 

 

Pana in prezent toate organizatiile romanesti din Serbia de Rasarit au activitat numai in 

aceasta zona. De duminica, oficial PNR iese din acest cadru si isi desfasoara activitatea si la 

Belgrad. Avand in vedere ca la Belgrad traieste o comunitate mare de romani timoceni care au 

venit in capitala Serbiei din diferite motive (economice,studii etc.), PNR are ca scop in proiectul 

zau politic atragerea acestor romani in vederea promovarii si pastrarii culturii, limbii si traditiei 

romanesti in capitala Serbiei. De asemenea, partidul se gandeste serios sa participe la 

alegerile locale pentru primaria Belgradului care vor avea loc in primavara anului 2018, in 

coalitia "Toleranta", care este formata din mai multe partide minoritare. La adunarea de 

duminica au participat oaspeti din Serbia si din Romania. 

 

Dintre persoanele politice din Romania a fost prezent Eugen Tomac, deputat in Parlamentul 

Romaniei si presedintele Executiv al partidului Miscarea Populară, care în cuvântul său a spus 

că România este aproape de românii/vlahii din Timoc şi îi susţine în demersurile lor de a-şi 

păstra identitatea, de a avea educaţie, biserică şi mass-media în limba română. 

 

Din partea Ambasadei Romaniei a fost prezent atasatul cultural Petru Alexandru. 

 

Din partea partidelor sarbesti a fost prezenta Diana Vucomanovic, deputat in Parlamentul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/26218-2017-11-07-09-07-47.html
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Serbiei si membra presedintiei partidului Popular. Din partea partidelor minoritare au participat 

Jasminko Hadzisalihovic presedintele coalitiei "Toleranta", Marijana Ivovic presedinta partidul 

Muntenegrenilor, Miroslav Besermeni presedintele partidului Democrat al Rutenilor. 

 

Din Banatul sarbesc, a fost prezenta delegatia Comunitatii Romanilor din Serbia in frunte cu 

presedintele Daniel Magdu si vicepresedintii Stevan Mihailov si dr. Ion Omoran. Din zona 

Timocului a fost prezenta delegatia de preoti in frunte cu parintele protopop Boian 

Aleksandrovic al Daciei Ripensis. De asemenea, au fost prezenti si reprezentanti ai 

organizatiilor care a format Congresul Romanilor din Serbia, Zavisa Zurz presedintele 

Asociatiei Ariadnae Filum, Dusan Prvulovic directorul Comitetului pentru drepturile omului din 

Negotin, Dragisa Kostadinovic presedintele Asociatiei pentru Cultura Romanilor/Vlahilor 

"Traian". Programul Adunarii a fost inchis de ansamblul folcloric Horeu Margi din Isacova, 

comuna Cupria cu o serie de cantece si jocuri traditionale romanesti de pe Valea Moravei. 

 

Milan Iovanovic a fost ales presedintele Comitetului Municipal al Partidului Neamului 

Romanesc pentru orasul Belgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNII DIN REGIUNEA CATALONIA PRIVESC CU ÎNGRIJORARE SPRE VIITOR 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-regiunea-catalonia-privesc-cu-ingrijorare-spre-viitor 

 

Prinşi într-un conflict care nu este al lor, românii din Catalonia sunt temători când vine vorba să 

îţi imagineze cum o să fie viitorul. Perioada tulbure ar putea lua sfârşit la 21 decembrie, când 

au loc alegerile regionale. 

 

În cadrul unor interviuri realizate de Adevărul, câţiva cetăţeni români stabiliţi în regiune îşi 

devăluie frământările pe care le-au acumulat în perioada aceasta de incertitudine. 

 

Stela Vidraşcu este fondatoarea Asociaţiei pentru Difuzarea Culturii Româneşti din Parets del 

Valles (Barcelona). Femeia trăieşte în Catalonia de 26 ani şi afirmă că acesta este primul 

moment în care are incertitudini în privinţa viitorului. „Asta o resimţim toti românii care locuim 

în Catalonia. Este starea de spirit a tuturor de aici: preocupare şi nelinişte“, spune ea. 

Românca simte că mişcarea separatistă nu este majoritară în rândul populaţiei. „Românii sunt 

integraţi în Catalonia, trăim alături de catalani, de spanioli, dar dacă regiunea se separă de 

Spania, imigranţii ar fi cel mai afectaţi. Vor pleca investitorii – deja au făcut-o, sunt 1.883 firme 

care şi-au mutat sediul în restul Spaniei. Cine va avea probleme în păstrarea locului de 

muncă? Noi, străinii, românii“, arată Stela Vidraşcu. 

 

În Spania locuiesc peste un milion de români, iar în regiunea Catalonia sunt peste 150.000 

români, cei mai mulţi cu rezidenţă. „Românii nu au participat la acest referendum de separare 

pentru că rezidenţii nu au dreptul de vot. Dintre românii cu drept de vot pe care-i cunosc, 

nimeni nu a fost la vot“, mai precizează românca. Stela Vidraşcu consideră că separarea unei 

regiuni, într-o Europa unită, nu ar aduce decât deservicii populaţiei şi provinciei: „Separarea 

Cataluniei de Spania nu ar aduce beneficii Cataloniei, ci dimpotrivă, s-ar izola mai mult, politic 

si economic în Comunitatea Europeană. Până la 21 decembrie, ne vom strânge la 1 

Decembrie, de Ziua Naţională a României. Oamenii se bucură să se întâlnească şi să 

păstreze legătura cu ţara oriunde s-ar afla. Sper să trecem cu bine peste aceste momente 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-regiunea-catalonia-privesc-cu-ingrijorare-spre-viitor
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tensionate“, conchide românca. 

 

Potrivit sursei citate, Geany Cristache este în Catalonia de 9 ani şi nu vede nimic bun într-o 

autonomie a Cataloniei. El crede că separarea ar înăspri traiul imigranţilor. „Străinii de rând 

sunt oricum trataţi prost de către angajatori. Într-o Catalonie autonomă, patronii şi-ar trata 

angajaţii şi mai rău. Ne spun că nu avem drepturi, că ne plângem toată ziua, nu ne cred când 

suntem bolnavi, ne taie din salariu 100 euro pentru fiecare zi lipsă, deşi se întâmplă să 

trebuiască să mergem la medic. Te cred doar dacă te văd leşinat. Dar nu te poţi pune cu ei 

pentru că te dau afară. O dată nici pentru stomatolog nu m-au învoit să merg“, relatează 

muncitorul care a lucrat într-un abator dintr-o comună catalană. 

 

Daniel Tecu, preşedintele FADERE (Federaţia asociaţiilor de români din Europa), se teme 

pentru situaţia românilor din Catalonia. „În ciuda mesajelor optimiste ale Guvernului de la 

Madrid, şomajul va creşte considerabil in zona Cataluniei în perioada următoare. Chiar şi cele 

două bănci, Caixa şi Sabadel, au părăsit Catalonia, schimbându-şi sediul la Madrid. Primii care 

vor avea de suferit vor fi românii. Am făcut apel către românii din Spania: cine ştie locuri de 

muncă să anunţe şi românii din Catalonia care se gândesc să plece din această regiune“, 

spune Tecu. 

 

 Foto: Daily Express 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AUTORI ROMÂNI LA BUCH WIEN 2017 

http://www.timpromanesc.ro/autori-romani-la-buch-wien-2017 

 

Institutul Cultural Român de la Viena este partenerul celei de-a X-a ediţii a Târgului 

Internaţional de Carte Buch Wien, care se desfăşoară în perioada 8-12 noiembrie la Viena. 

 

Începând cu evenimentul de deschidere, „Noaptea Lungă a Cărţilor“, pe toată durata târgului, 

la standul ICR Viena (B03) vor fi expuse opere literare ale autorilor români în traducere în 

limba germană, cărţi şi albume apărute la Editura Institutului Cultural Român şi traduceri 

publicate prin programele Centrului Naţional al Cărţii. 

 

Totodată, ICR Viena participă la proiectul Donau Lounge – Literatură şi cultură din ţările 

dunărene din cadrul târgului de carte (stand A06), în colaborare cu EUNIC Austria. Invitaţii 

Institutului Cultural Român de la Viena la BUCH WIEN 2017 sunt: Lucian Boia, Daniel 

Bănulescu, Nick Thorpe, Georg Aescht, Ernest Wichner şi Ulf Stolterfoht. 

 

Programul este organizat de Institutul Cultural Român de la Viena şi Centrul Naţional al Cărţii 

în parteneriat cu Danube Cultural Cluster şi editurile Schiller, Hanser, Zsolnay şi Pop. 

 

Volumele expuse de Institutul Cultural Român de la Viena la BUCH WIEN 2017 pot fi găsite şi 

la Biblioteca ICR Viena. 

 

Ediţia aniversară a BUCH WIEN constă în 451 de evenimente pentru adulţi şi copii, reunind 

381 de autori din 20 de naţiuni şi cuprinde 350 de expozanţi care participă la târg în perioada 

8-12 noiembrie. Tot în acest interval se desfăşoară şi Săptămâna Literară în 33 de spaţii din 

Austria. Ediţia 2016 a târgului BUCH WIEN a avut 43.000 vizitatori. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/autori-romani-la-buch-wien-2017


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

8 

PREZENŢĂ ROMÂNEASCĂ, ÎN PREMIERĂ, LA AMERICAN FILM MARKET 

http://www.timpromanesc.ro/prezenta-romaneasca-in-premiera-la-american-film-market 

 

ICR New York susţine participarea lui Mihai Fulger, director al Arhivei Naţionale de Filme a 

României, membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei, la 

American Film Market, la seminarul care a avut loc în data de 6 noiembrie 2017, la Santa 

Monica, California, intitulat Romania Welcomes Hollywood.Anul acesta, The American Film 

Market (AFM) – eveniment de o mare importanţă şi vizibilitate pentru piaţa cinematografică 

americană – include şi Expoziţia de Locaţii pentru Filmare (Location Expo). Pe lângă 

distribuitorii şi cumpărătorii de producţii cinematografice, care participă în mod obişnuit la AFM 

în fiecare an, în toamna aceasta, producătorii din domeniul industriei cinematografice sunt 

invitaţi să participe la Location Expo. Organizaţii reprezentând cinematografii din întreaga lume 

prezintă avantajele pe care fiecare ţară le oferă producţiei de filme. 

 

Double 4 Studios, compania de producţie şi distribuţie de filme, pe care o conduce regizorul 

româno-american Andrei Zincă, a organizat în SUA, în ultimii ani, mai multe evenimente de 

succes dedicate promovării cinematografiei din România (săptămâni ale filmului românesc la 

Miami/Fort Lauderdale, Florida, prezenţa românească la Festivalul de Film din Europa de Sud-

Est, din Los Angeles etc.). 

 

Cu sprijinul CNC şi al UCIN, precum şi al Consulatului General al României din Los Angeles, 

Double 4 Studios va organiza un stand al cinematografiei româneşti la AFM/Location Expo şi 

un seminar de co-producţie, intitulat “Romania Welcomes Hollywood”, care va prezinta şi 

promova serviciile de producţie din România, varietatea locaţiilor de filmare, facilităţile oferite 

producătorilor de film, în special a celor din străinătate, menite a inlesni contactele dintre 

realizatorii români şi cei din Hollywood, în aşa fel încât acestea să poată conduce la contracte 

de co-producţii atât în domeniul filmului artistic de lung metraj, cât şi al documentarului. 

 

AFM/Location Expo se va desfăşura în Santa Monica, California, în perioada 1-8 noiembrie 

http://www.timpromanesc.ro/prezenta-romaneasca-in-premiera-la-american-film-market
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2017. 

 

Standul României va fi deschis pe toată durata AFM/Location Expo (8 zile). Întâlnirile de 

afaceri cu partenerii SUA interesaţi în producţia de film în România se vor organiza la acest 

stand, la care vor fi prezenţi şi invitaţi din România (producători, reprezentanţi CNC şi UCIN). 

 

Double 4 Studios i-a invitat să participe pe unii dintre cei mai apreciaţi producători români ai 

momentului, cu experienţă substanţială şi de succes în co-producţia cu străinătatea: Ada 

Solomon, Andrei Boncea şi Bogdan Moncea. Din partea CNC, va participa Mihai Fulger, 

susţinut de ICR New York. Invitatul special va fi Robert Bernacchi (Skydance Media US), iar 

moderator va fi Andrei Zincă. 

 

În deschiderea seminarului, se va prezenta un scurt film (de 5-10 min.), realizat de către 

Double 4 Studios, care promovează succesele în co-producţiile realizate în România, locaţii, 

serviciii, echipe şi aparatură de filmare etc. Vor urma discuţii, scopul urmărit fiind angajarea 

unui dialog pe teme concrete de producţie de film şi colaborare în domeniul distribuţiei 

cinematografice între participanţii din România şi posibili parteneri din celebra industrie 

cinematografică de la Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SPECTACOL DEDICAT ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI, LA ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/spectacol-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei-la-atena-2 

 

În data de 26 noiembrie, începând cu  ora 12.00, la Centrul Cultural KATO PETRALONA, din 

Atena, va avea  spectacolul “LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!”, dedicat Zilei de 1 Decembrie, Ziua 

Naţională a României. 

 

Elevii Şcolii de Limba Română DACIA, care funcţionează cu sprijinul Ministerului Pentru 

Românii de Pretutindeni, vor prezenta program artistic în care au inclus cântece patriotice, iar 

membrii Ansamblului folcloric  vor dansa pe ritmuri populare româneşti. 

 

Invitaţii speciali ai evenimentului sunt: Mihaela Niţulescu, interpretă de muzică populară-

Formaţia CRISTAL, Rm. Vîlcea- România, Valentina Ursache, interpretă de muzică populară 

din Republica Moldova – Formaţia Ateniana Struguras, Denisa Tuhuţ– pian şi Constantin 

Tuhut, cântăreţ de muzică populară, Formaţia Actual, Grecia; Ansamblul de Dansuri 

MOLDOVA din cadrul Uniunii Alexandru Ipsilantis din Atena, Grecia; Formaţia IOVANICA: 

Klearchos Korkovelos-instrumentist ţambal, Glaukos Smarianakis-vioară, Giannis Niarchos- 

chitară,voce, Hara Tsalpara -acordeon. 

 

De asemenea, în cadrul spectacolului va avea loc şi o expoziţie de desene realizate de elevii 

Şcolii DACIA. Totodată, intrarea este liberă. – corespondenţă de la Daniela Popescu, Grecia 

 

 Foto: http://asociatiadacia.com/ 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/spectacol-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei-la-atena-2
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CR BERLIN SUSŢINE ZILELE CULTURII ROMÂNE LA MÜNCHEN 

http://icr.ro/pagini/icr-berlin-sustine-zilele-culturii-romane-la-munchen 

 

În perioada 7 - 25 noiembrie 2017 vor avea loc la München Zilele Culturii Române. Această 

manifestare de amploare, organizată anual în colaborare cu parteneri de prestigiu care 

activează pe scena culturală din Bavaria, aduce în faţa invitaţilor un program cultural divers. 

Acesta cuprinde Festivalul Filmului Românesc, eveniment prestigios, de mare anvergură, 

primit cu entuziasm atât de publicul cinefil, cât şi de presa de specialitate, şi aflat la cea de-a 

12-a ediţie, precum şi o serie de manifestări culturale, din domenii precum muzica sau artele 

vizuale. 

 

În deschidere va fi vernisată la Consulatul României la München expoziţia „Entwurzelt – 

Verwurzelt” a artistului de origine română Radu-Anton Maier. 

 

În cadrul Festivalului Filmului Românesc vor fi prezentate anul acesta filme precum 

lungmetrajele „Ana, mon amour”, în regia lui Călin Peter Netzer, „Breaking News”, în regia 

Iuliei Rugină, „Fixeur” în regia lui Adrian Sitaru, „Aniversarea” de Dan Chişu, scurtmetrajele 

„Scris/Nescris” de Adrian Silişteanu, „Mă cheamă Costin” de Radu Potcoavă sau 

documentarele „Varză, cartofi şi alţi demoni”, de Şerban Georgescu şi „Planeta Petrila”, în 

regia lui Andrei Dăscălescu. 

 

Din program vor mai face parte şi o prelegere pe tema operei filosofice a lui Lucian Blaga şi 

două concerte cu compoziţii româneşti şi germane, primul în interpretarea muzicienilor Petra 

Varlan-Hein (vioară) şi Olivier Varlan (contrabas) şi cel de-al doilea în interpretarea 

violonistului Andrei Ciobanu. 

 

Manifestarea se va încheia cu întâlnirea unor personalităţi din domeniile istoric şi cultural, 

precum cercetătorul politic Dr. Anneli Ute Gabanyi, Florian Kührer-Wielach, director al 

Institutului pentru Cultură şi Istorie Sud-europeană (IKGS) sau Claudiu Florian, director adjunct 

http://icr.ro/pagini/icr-berlin-sustine-zilele-culturii-romane-la-munchen
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al ICR Berlin. Aceştia vor dezbate tema centrală a acestui an: „Prietenia şi relaţia bilaterală 

Româno-Germană”- în trecut, în prezent şi în viitor, cu ocazia a 50 ani de la reluarea 

legăturilor diplomatice între România şi Germania de Vest, 25 ani de la Tratatul de Prietenie 

între România şi Germania şi 10 ani de la aderarea României la UE. Discuţia va fi moderată 

de Robert Schwartz, şef al redacţiei de limbă română a Deutsche Welle. 

 

Zilele Culturii Române la München sunt organizate de asociaţia Ge-Fo-Rum din München, cu 

participarea Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, în baza unui parteneriat de 

tradiţie. Printre partenerii festivalului se numără de asemenea Filmmuseum München, 

Referatul pentru Cultură al Capitalei de Land Munchen, Cancelaria de Stat a Bavariei, 

Consulatul României la München şi Centrul Naţional al Cinematografiei Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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PROCULT – ZILELE FILMULUI ROMÂNESC 2017 LA ROMA. ROMÂNII DIN ROMA 

AŞTEPTAŢI LA EVENIMENT! 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26234-2017-11-09-09-16-29.html 

 

Cea de-a VIII-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc – ProCult la Roma organizată ProEvent, în 

parteneriat cu Accademia di Romania in Roma şi Ambasada României în Republica Italiană, 

se va desfăşura în perioada 10 – 12 noiembrie 2017 la Accademia di Romania in Roma 

(Piazza José di San Martin 1) şi la Casa del Cinema din Roma (Largo Marcello Mastroiani 1). 

 

Accademia di Romania 10.11.2017 

 

19.00 Ceremonia de deschidere 

19.20 Proiecţia documentarului „Wild Carpathia", regizat de Charlie Ottley (46 min) 

20.20 Cocktail 

 

Documentarul WILD CARPATHIA regizat de Charlie Oltley 

 

Wild Carpathia, prezintă partea "sălbatică" a României, punând accentul pe pădurile din munţii 

Carpaţi, consideraţi unul din ultimele teritorii sălbatice din Europa. Filmul a făcut furori încă de 

la început, datorită declaraţiei prinţului Charles, care şi-a subliniat descendenţa din domnitorul 

român Vlad Ţepeş şi şi-a afirmat interesele pentru această zonă. Filmul combină aspecte din 

istoria Transilvaniei – începând de la daci şi terminând cu perioada medievală – cu imagini din 

România actuală, cu oamenii care locuiesc aici. 

 

Casa del Cinema 11.11.2017 

17.00 Proiecţia „Dublu" regizat de Catrinel Danaita (101 min) 

18.40 Pauză 

19.00 Proiecţia „Acasă la tata" regizat de Andrei Cohn 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26234-2017-11-09-09-16-29.html
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Lung metrajul DUBLU regizat de Catrinel Danaiata 

 

George este arhitect într-un cabinet de succes din Bucureşti. El este într-o relaţie nu tocmai 

fericită cu Corina. Fiecare trăieste în propria casă luxoasă, deşi ea şi-ar dori să locuiască 

impreună. Viaţa plictisită şi aparent fără sens a protagonistului este dată peste cap de 

întâlnirea, într-un club de noapte, cu o tipă atrăgătoare şi misterioasă. "Dublu" este un film 

despre o criză a vârstei de mijloc, criză care, în opinia regizoarei Catrinel Dănăiată, "ne va lovi 

pe toţi, mai devreme sau mai tarziu". Cu trei nominalizări la premiile Gopo 2017, inclusiv 

pentru cel mai bun lungmetraj de debut, "Dublu" deschide în forţă cea de-a doua ediţie a Este 

Film Festival. 

 

Lung metrajul Acasă la Tata regizat de Andrei Cohn 

 

Robert, un tânăr scriitor într-un moment de ambiguitate emoţională se întoarce pentru 24 de 

ore în satul în care s-a născut, pentru prima dată de la moartea mamei lui. Până a două zi 

dimineaţă, îşi va rescrie toate relaţiile personale, cu tatăl, cu cel mai bun prieten din copilărie, 

cu prima iubire, cu trecutul. 

 

Casa del Cinema 12.11.2017 

17.00 Proiecţia documentarului „Genii salvate" regizat de Cristina Tilica (48 min) 

18.00 Proiecţia documentarului „Constanta saizesicinci" regizat de Tudor Chirila (50 min) 

18.50 Pauză 

19.00 Proiecţie „2 lozuri" regizat de Paul Negoescu 

 

Documentarul Genii Salvate regizat de Cristina Maria Tilica 

 

Filmul povestea primelor generaţii de elevi şcolarizaţi prin proiectul „Burse pentru elevii din 

mediul rural", gestionat de Asociaţia Pro Ruralis din Iaşi. Alexandra Costin, Daniela Curcă, 

Silviu Stan şi Andrei Gazea erau în 2002 copii de la ţară, veniţi la oraş să înveţe carte. Au fost 
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primii copii norocoşi care au intrat în proiect şi toţi au început astfel o altă etapă din viaţa lor, 

care le-a deschis noi orizonturi. La fel ca atunci, şi acum, cei patru tineri ne sunt ghizi ai 

parcursului lor de viaţă, din clasa a V-a până la absolvirea unei facultăţi. Cei patru protagonişti 

ai reportajului filmat în urmă cu 15 ani povestesc cum au fost salvaţi de la ignoranţă, de unde 

au pornit, unde au ajuns şi ce au reuşit să facă în toţi aceşti ani. 

 

Documentarul CONSTANTA SAIZECISICINCI regizat de Tudor Chirila 

 

În noiembrie 2016, Teatrul Dramatic Constanţa a aniversat 65 de ani de la înfiinţare. O echipă 

TVR a documentat evenimentul, ce putea părea unul obişnuit în asemenea circumstanţe. Dar, 

intervievandu-i pe numeroşii participanţi la festivităţi, atât pe oaspeţii descinşi la faţă locului cât 

şi pe cei ce trăiesc acolo, suişurile şi coborâşurile lăcaşului de cultură în toţi aceşti ani au 

căpătat spre surprinderea tutor proiecţii nebănuite, nemaiîntâlnite în legătură cu alte teatre din 

România. 

 

Lung metrajul DOUA LOZURI regizat de Paul Negoescu 

 

Comedia „Două Lozuri", inspirată dintr-o nuvela de-ale lui Caragiale, cu Dragoş Bucur, Dorian 

Boguţă şi Alexandru Papadopol în rolurile principale, se bucură de cel mai mare succes 

românesc în 2016. Pelicula, premiată cu menţiune specială din partea juriului Festivalului de 

Film de la Zurig, a fost denumită de presă italiană "voioşie de calitate". Filmul spune povestea 

a trei prieteni, care realizează că au pierdut biletul câştigător de loterie per care l-au avut. 

Începe astfel o aventură plină de situaţii comice, reflexii şi întâlniri cu personaje pe cât de 

bizare pe atât de comice. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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1.937 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/1-937-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

1.937 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania – 815 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat – cules căpşuni, 10 sudor, 3 tehnician, 

1 inginer automatizări, 1 montator structuri (panouri) metalice, 

 

Portugalia – 330 de locuri de muncă: 300 culegător de zmeură, 30 culegător de zmeură, mure 

şi afine; 

 

Danemarca – 230 locuri de muncă: 200 lucrători în agricultură – culegători de mazăre, 30 

distribuitor de ziare şi colete; 

 

Marea Britanie – 165 locuri de muncă: 100 muncitor în fabrică, 50 măcelari, tranşatori, 

fansonatori, împachetatori carne, 10 operator procesare carne, 5 ingrijitor persoane la 

domiciliu; 

 

Germania – 106 locuri de muncă: 21 şofer de camion, 10 personal în domeniul gastronomiei 

de sistem, 10 programator PLC, 5 inginer testare automată echipamente, 4 betonist, 4 

excavatorist, 4 montator izolaţii clădiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 dezvoltator 

software Java, 3 operator utilaje pentru construcţii, 3 zidar, 2 bucătar, 2 dezvoltator software, 2 

electrician în construcţii, 2 electrician construcţii cabluri, 2 lucrător în construcţii, 2 maistru 

construcţii reţele de cabluri, 2 maistru hidroizolaţii clădiri, 2 maistru construcţii de drumuri, 2 

operator maşini, 2 ospătar, 1 consultant dezvoltator software Java/Java EE, 1 dezvoltator 

software Front-End sisteme integrate, 1 informatician, 1 inginer mecatronică auto, 1 instalator 

clădiri, 1 instalator/montator ţevi, 1 maistru şantier construcţii, 1 manager în construcţii, 1 

mecanic instalaţii de climatizare şi refrigerare, 1 maistru construcţii civile, 1 mecanic instalaţii 

http://www.timpromanesc.ro/1-937-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperişuri, 1 muncitor în construcţii din beton 

armat, 1 operator pompe beton, 1 sudor; 

 

Cehia – 98 locuri de muncă: 30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

5 electrician auto, 5 şofer tir, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician la 

maşini pentru prelucrarea produselor din plastic; 

 

Finlanda – 60 locuri de muncă: 30 montator izolaţii, 30 montator pe linie de producţie; 

 

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

 

Slovacia – 40 locuri de muncă: 40 operator producţie; 

 

Belgia – 15 locuri de muncă: 2 agricultor, 2 electrician întreţinere şi reparaţii, 2 operator CNC, 

1 bucătar restaurant de afaceri, 1 magaziner, 1 medic stomatolog, 1 montator semnalizare de 

cale ferată, 1 montator linie superioară cale ferată, 1 operator maşină de îndoit cu forma liberă, 

1 sudor semi automat, 1 stivuitorist, 1 şofer cu experienţă în utilizarea macaralei; 

 

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

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 lăcătuş, 5 sudor; 

 

Malta – 6 locuri de muncă: 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi; Suedia – 5 locuri de muncă: 3 

tehnician sistem Mercedes-Benz, 2 specialist componente auto; 

 

Slovenia – 3 locuri de muncă: 1 electrician auto, 1 mecanic auto, 1 tinichigiu auto; 

 

Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 frizer; 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

18 

Polonia – 2 locuri de muncă: 2 vânzător şi specialist în servicii clienţi. 

 

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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NOUL CINEMA ROMÂNESC, RETROSPECTIVĂ ÎN ISLANDA 

http://www.timpromanesc.ro/noul-cinema-romanesc-retrospectiva-in-islanda 

 

„Revoluţie în realism. Noul cinema românesc”, marea retrospectivă de film românesc realizată 

de Institutul Cultural Român şi British Film Institute în 2016, se va relua la Reykjavik, într-o 

formă esenţializată, oferind cinefililor islandezi patru zile de creativitate cinematografică 

excepţională. 

 

Această veritabilă mostră de inovaţie filmică se va desfăşura între 9-12 noiembrie la 

binecunoscutul cinematograf de artă Bíó Paradís şi va cuprinde creaţii ale celor mai 

reprezentativi regizori români, alături de sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu publicul şi 

evenimente speciale susţinute de actriţele Anamaria Marinca şi Diana Cavallioti şi de criticul 

de film Gabriela Filippi. 

 

Proiectul este realizat de Institutul Cultural Român din Londra, în parteneriat cu cinematograful 

Bíó Paradís şi cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Danemarcei. Aceasta este cea de-

a treia prezenţă culturală românească substanţială în Islanda, după „Secţiunea românească” 

de la Festivalul Internaţional de Film de la Reykjavik în 2011 şi „Zilele Culturii Române” – 

primul mare program cultural românesc desfăşurat la Reykjavik în 2013. 

 

Vor putea fi vizionate, în capitala islandeză, opt dintre cele mai apreciate filme româneşti 

apărute în ultimii ani: „Morgen” de Marian Crişan; „De ce eu?” de Tudor Giurgiu; „Aferim!” de 

Radu Jude; „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” de Cristian Mungiu; „Marţi după Crăciun” de Radu 

Muntean; „Ana, mon amour” de Călin Peter Netzer – în premieră; „A fost sau n-a fost?” de 

Corneliu Porumboiu şi „Moartea domnului Lăzărescu” de Cristi Puiu.  Pe lângă întâlnirea cu 

cele două excelente actriţe românce, iubitorii de film din Reykjavik vor putea afla mai multe 

despre estetica Noului Cinema Românesc graţie criticului de film Gabriela Filippi, care va 

susţine o conferinţă despre „realismul” elaborat de tinerii cineaşti români. 

 

http://www.timpromanesc.ro/noul-cinema-romanesc-retrospectiva-in-islanda
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Detalii privind programul complet al proiecţiilor şi evenimentele conexe sunt disponibile la 

pagina: bioparadis.is şi www.icr-london.co.uk. 

 

Programul original „Revoluţie în realism. Noul cinema românesc”, cel mai mare proiect dedicat 

cinematografiei româneşti realizat vreodată în Marea Britanie, s-a desfăşurat în perioada mai-

iunie 2016, la Londra. Pregătit de ICR Londra, în parteneriat cu British Film Institute (BFI) şi 

curatoriat de Geoff Andrew, programul a cuprins peste 70 de evenimente – în principal proiecţii 

de film, dar şi întâlniri cu cineaştii, dezbateri, conferinţe şi expoziţii. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL ANDREEA PĂSTÎRNAC A DISCUTAT CU MICHEL BARNIER DESPRE 

NEVOIA RESPECTĂRII TUTUROR DREPTURILOR ROMÂNILOR DIN UK 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-andreea-pastirnac-a-discutat-cu-michel-barnier-despre-nevoia-respectarii-

tuturor-drepturilor-romanilor-din-uk 

 

Transferul de pensii, transferul de beneficii sociale, situaţia studenţilor sau reîntregirea familiei, 

sunt temele aduse în atenţia negociatorului-şef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel 

Barnier, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, în cadrul întrevederii de 

luni, 6 noiembrie a.c. 

De asemenea, oficialul român a reiterat problematica punctuală a cetăţenilor români din Marea 

Britanie, al căror statut este, în această perioadă, reevaluat de autorităţile britanice, subliniind 

importanţa respectării tuturor drepturilor lor, ca cetăţeni europeni. 

Michel Barnier a prezentat actualul stadiu al negocierilor, subliniind că se urmăreşte 

îndeplinirea mandatului în ceea ce priveşte protejarea şi menţinerea drepturilor cetăţenilor 

români din Regatul Unit al Marii Britanii. 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a avut luni, 6 noiembrie 2017,  o 

întrevedere cu Michel Barnier, negociatorul-şef al Comisiei Europene pentru Brexit. 

Anterior acesteiîntrevederi, ministrul Andreea Păstîrnac s-a aflat în Marea Britanie, prilej cu 

care a discutat cu reprezentaţi ai comunităţii româneşti din UK. În cadrul discuţiilor s-a pus 

accentul pe necesitatea informării corespunzătoare a cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul 

britanic, cu privire la procedurile administrative necesare înregistrării acestora pe lângă 

autorităţile britanice, precum şi pentru simplificarea acestora. 

 Foto: MRP 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNIA SPRIJINĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ A BALCANILOR DE VEST 

http://www.timpromanesc.ro/romania-sprijina-integrarea-europeana-a-balcanilor-de-vest 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, se află în vizită oficială în Muntenegru, 

eveniment care se înscrie în demersurile de intensificare a prezenţei României în regiunea 

Balcanilor de Vest, zonă aflată printre priorităţile de politică externă ale României, cu accent pe 

perspectiva europeană a Muntenegru şi pe aprofundarea cooperării în contextul apropierii 

mandatului ţării noastre de Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru 

2019.Programul vizitei a început cu o întrevedere cu omologul său, Srđan Darmanović. 

Ministrul Meleşcanu a felicitat partea muntenegreană pentru aderarea la NATO şi a exprimat 

convingerea că aceasta va avea un impact pozitiv asupra securităţii în regiune. 

 

Demnitarul român a exprimat susţinerea fermă pentru procesul de integrare europeană, cu 

respectarea angajamentelor şi obligaţiilor care derivă pentru Muntenegru din acest exerciţiu. A 

fost reconfirmată susţinerea fermă a principiului aderării în baza meritelor proprii. 

 

Ministrul Teodor Meleşcanu a reliefat disponibilitatea deplină a ţării noastre de a oferi expertiza 

şi asistenţa relevantă. Totodată, a subliniat interesul României şi al UE faţă de continuarea 

reformelor de către autorităţile din Muntenegru, cu accent asupra obţinerii de progrese 

tangibile în toate domeniile. 

 

În comun cu partea muntenegreană a avut loc o trecere în revistă a modalităţilor de 

consolidare a cooperării sectoriale şi a interacţiunii economice, inclusiv în domeniile muncă şi 

asigurări sociale, educaţie, ştiinţă şi tehnologie, mediu, energie, turism. Au fost agreate noi 

măsuri care să faciliteze contactele mediului de afaceri din cele două ţări. 

 

Ambele părţi au fost de acord că sunt necesare măsuri concrete care să sprijine evoluţia 

firească a întregului areal al Balcanilor de Vest spre integrarea europeană. 

 

http://www.timpromanesc.ro/romania-sprijina-integrarea-europeana-a-balcanilor-de-vest
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Cu ocazia întâlnirii, cei doi oficiali au semnat Planul de Acţiuni pentru perioada 2018 – 2019 în 

domeniul integrării europene şi euro-atlantice, parte a Cadrului de cooperare susţinută dintre 

cele două MAE, document încheiat în iunie 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GHID FISCAL PENTRU ROMÂNII CARE PLEACĂ DIN ŢARĂ 

http://www.timpromanesc.ro/ghid-fiscal-pentru-romanii-care-pleaca-din-tara 

 

ANAF publică un ghid pentru românii care pleacă din ţară. Românii care intenţionează să 

plece din ţară pentru mai mult de şase luni de zile riscă, de la 1 ianuarie 2018, să fie amendaţi 

dacă nu anunţă ANAF în prealabil. Notificarea trebuie făcută prin completarea şi depunerea 

unui chestionar de rezidenţă fiscală.Obligaţia de notificare a intenţiei de a pleca din România 

pentru mai bine de jumătate de an a fost reglementată prin ordonanţă a Guvernului. Amenda 

pentru nedepunerea în timp util a chestionarului respectiv va fi, din 2018, între 50 şi 100 de lei. 

Obligaţia o au persoanele fizice care pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe 

perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui 

interval de 12 luni consecutive. La fel, trebuie să depună chestionarul şi persoanele fizice care 

sosesc în România şi au una sai mai multe şederi în statul român care depăşesc în total 183 

de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul 

calendaristic vizat. 

 

GHIDUL poate fi consultat AICI 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANDREEA PĂSTÎRNAC LE-A VORBIT ROMÂNILOR DIN MAREA BRITANIE DESPRE 

PROIECTELE MRP 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-le-a-vorbit-romanilor-din-marea-britanie-despre-proiectele-mrp 

 

În perioada 3-5 noiembrie a.c., ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a 

aflat într-o vizită de lucru în Marea Britanie, alături de ministrul delegat pentru afaceri 

europene, Victor Negrescu. 

 

În cadrul primei zile a vizitei, cei doi demnitari, alături de Andrei Pop, liderul Grupului 

parlamentar de Prietenie România – Marea Britanie, şi Dan Mihalache, ambasadorul României 

la Londra, au avut o întrevedere cu Muhhamed Butt, liderul Consiliului Local, cu Margaret 

McLennon vice-liderul, şi Bhagwanji Chohan, primarul oraşului Brent. 

 

Discuţiile s-au concentrat asupra modalităţilor de colaborare în beneficiul românilor din Marea 

Britanie, atât în ceea ce priveşte posibilitatea derulării de proiecte comune, ministrul Andreea 

Păstîrnac prezentând în acest sens programele recent lansate de MRP: Descoperă şi 

cunoaşte România sau Centenar prin Înfrăţiri, cât şi necesitatea informării cetăţenilor români 

cu privire la parcursul procesului Brexit. 

 

 Foto: mprp.gov.ro 

 

Totodată, delegaţia a participat la o reuniune a comunităţii româneşti, în Brent, alături de 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-le-a-vorbit-romanilor-din-marea-britanie-despre-proiectele-mrp
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reprezentanţi ai mediului asociativ şi ai mass-media de limba română. În acest context, 

ministrul Andreea Păstîrnac a prezentat modalităţile de finanţare nerambursabilă oferite de 

MRP, precum şi modificările aduse cadrului legislativ, respectiv Legea 299/2007 privind 

sprijinul românilor de pretutindeni, Legea 321/2006 privind regimul finanţărilor nerambursabile, 

precum şi Legea 86/2016 privind înfiinţarea centrelor comunitare, care, odată adoptate, vor 

permite o accesibilitate mai mare la fondurile guvernamentale. 
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EVOLUŢIA FENOMENULUI IDENTITAR ROMÂNESC ÎN SPAŢIUL COMUNITĂŢILOR DE 

LA EST DE PRUT 

http://www.timpromanesc.ro/evolutia-fenomenului-identitar-romanesc-in-spatiul-comunitatilor-de-la-est-de-prut 

 

Ovidiu Iane, secretar de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a participat la finalul 

săptămânii trecute la Conferinţa Internaţională „Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale 

celuilalt în spaţiul est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte”, desfăşurată la 

Iaşi.Agenda de discuţii a cuprins teme de actualitate în ceea ce priveşte evoluţia fenomenului 

identitar românesc în spaţiul comunităţilor de la est de Prut. 

 

„Am discutat despre românii din România şi din afara graniţelor, despre identitatea 

românească a etnicilor români din Chişinău, Bălţi, Izmail, Găgăuzia, Odesa, Cahul dintr-o 

perspectivă istorică, cu dorinţa de a pune în lumină legăturile puternice dintre aceştia şi ţară, 

precum şi despre modalităţile prin care Guvernul României vine în sprijinul comunităţilor 

româneşti. În egală măsură, am avut discuţii constructive cu mediul academic din România şi 

din Republica Moldova şi Ucraina despre procesul de modernizare al comunităţilor şi raportul 

acestora cu dorinţa de a păstra tradiţiile şi valorile româneşti”, a declarat secretarul de stat. 

 

La evenimentul organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi au participat peste 60 de academicieni şi profesori din România şi 

din afara ţării. 

 Foto: MRP 
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SĂRBĂTOAREA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI ORGANIZATĂ LA OTTAWA. ROMÂNII 

DIN ZONĂ AŞTEPTAŢI LA EVENIMENT 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26225-2017-11-08-09-41-04.html 

 

La 1 decembrie 2017 Ambasada României sarbatoreste Ziua Nationala a României la 

Pavilionul Horticulture (Lansdowne), cu sprijinul Institutului Cultural Român si al Primariei 

Ottawa, transmite Romanian Global News. 

 

Ambasada României se alatura altor Ambasade si Misiuni straine care pe parcursul anului 

2017 au încheiat un parteneriat cu Primaria Ottawa pentru a celebra zilele nationale si a 

expune publicului larg canadian cultura nationala, în cadrul programului "Ottawa Welcomes the 

World". 

 

Programul artistic al evenimentului se va derula între orele 16.00 si 20.30, dupa cum urmeaza: 

- 16.00 – micro-recital al sopranei Maria Anca Grigoriu  - 17.00 – 17.45 – prima parte a 

concertului orchestrei "Martisor" din Montreal  - 18.45 – 19.30 – a doua parte a concertului 

orchestrei "Martisor" din Montreal 

 

- 20.00 – 20.30 – concertul Corului Incognito din Ottawa. 

 

Cu ocazia acestui eveniment va fi prezentata în premiera la Ottawa expozitia de fotografie 

"RomânIA Centenara" (dedicata costumului popular), realizata cu sprijinul Ministerului Culturii 

si Identitatii Nationale de Cristina Chiriac, antreprenor român si creatoare a brand-ului "Flori de 

ie" si fotograful Alexandru Zainea. 

 

Vor mai fi prezenti, alaturi de noi, Libraria Pagini Românesti din Montreal, cu o selectie de carti 

de literatura româna pentru adulti si copii (în limba româna si traduceri), magazinul românesc 

Irina Charcuterie din Gatineau si asociatii românesti cu expozitii de arta traditionala din colectii 

private. Organizarea si derularea evenimentului beneficiaza de contributia nemijlocita si 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26225-2017-11-08-09-41-04.html
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voluntara a membrilor comunitatii române din regiunea Ottawa-Gatineau (între care Asociatia 

românilor canadieni din Ottawa-Gatineau – ARCOG, Parohia Bisericii Sf. Matei si Sf. Mucenita 

Hristina, Fundatia Carpatina). 

 

Va asteptam vineri, 1 decembrie 2017, la Pavilionul Horticulture, Lansdowne (1525 Princess 

Patricia Way, Ottawa) sa sarbatorim Ziua Nationala a României si sa ne bucuram de cultura, 

arta si muzica traditionala, gastronomia si ospitalitatea româneasca. 

 

Evenimentul este gratuit si deschis publicului larg. 
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CE TREBUIE SĂ ŞTIE ROMÂNII CARE VOR SĂ RĂMÂNĂ ÎN UK DUPĂ BREXIT 

http://www.timpromanesc.ro/ce-trebuie-sa-stie-romanii-care-vor-sa-ramana-in-uk-dupa-brexit 

 

Guvernul britanic a publicat  în cursul acestei săptămâni, noi detalii legate de obţinerea 

statutului de rezident post-Brexit de către cetăţenii europeni care vor să rămână în Marea 

Britanie. 

 

Astfel, aceştia vor avea o perioadă de graţie de doi ani după ieşirea Marii Britanii din Uniunea 

Europeană pentru a solicita rezidenţă şi, „în majoritatea cazurilor, va fi acordată”, se 

precizează într-un comunicat al Ministerului de Interne de la Londra. Dacă sunt refuzaţi, 

solicitanţii pot contesta decizia, iar cererile nu vor fi refuzate din cauza unor „detalii tehnice 

minore”, mai spune sursa citată. 

 

De asemenea, un amănunt important  pentru cei ce aplică pentru obţinerea dreptului de 

rezidenţă, il constituie declararea oricărei condamări penale şi acceptarea verificărilor de 

rigoare în baza de date. „Este o măsură rezonabilă pentru ca ţara să fie apărate de cei care 

comit infracţiuni grave”, se mai arată în documentul citat. 

 

„Am spus foarte clar că păstrarea drepturilor cetăţenilor europeni este principala noastră 

prioritate în cadrul negocierilor. Aceştia aduc o contribuţie extrem de importantă pentru 

economia şi societatea britanică şi nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe ca urmare a 

deciziei noastre de a părăsi UE. Vom oferi sprijin tuturor celor care doresc să rămână aici şi să 

obţină statutul de rezident (settled status) printr-un sistem simplu şi direct de aplicare”, a 

declarat David Davis, ministrul care coordonează negocierile pentru ieşirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană, potrivit stirileprotv.ro. 

 

„Ultima rundă de negocieri a înregistrat progrese reale în această direcţie şi sper ca 

documentul publicat astăzi va facilita ajungerea la un acord pentru a garanta drepturile 

drepturile cetăţenilor europeni şi în aceeaşi măsură a britanicilor care trăiesc în UE”, a adăugat 

http://www.timpromanesc.ro/ce-trebuie-sa-stie-romanii-care-vor-sa-ramana-in-uk-dupa-brexit


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

31 

David Davis. 

 

Documentul în limba engleză poate fi accesat şi consultat la următoarea adresă: 

https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk 
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