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LIMBA ROMANA DEVINE OFICIALA IN MOLDOVA? S-A FACUT PRIMUL PAS PENTRU 

MODIFICAREA CONSTITUTIEI 

http://www.ziare.com/europa/moldova/limba-romana-devine-oficiala-in-moldova-s-a-facut-primul-pas-pentru-

modificarea-constitutiei-1484866 

 

Partidul Liberal Democrat din Moldova a strans semnaturile necesare pentru a initia 

modificarea Constitutiei, astfel incat in cuprinsul articolului referitor la limba oficiala sintagma 

"limba moldoveneasca cu grafie latina" sa fie inlocuita de "limba romana". 

 

Presedintele PLDM, Tudor Deliu, a anuntat joi ca are numarul minim necesar de 34 de 

semnaturi pentru initierea procedurii de modificare a Constitutiei in ceea ce priveste limba 

oficiala a Republicii Moldova. 

 

In aceste conditii, proiectul de lege va fi expediat chiar joi Curtii Constitutionale spre avizare, 

anunta Deschide.md. 

 

"Fractiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova a initiat procedura de modificare a 

articolului Constitutiei si anume schimbarea sintagmei "limba moldoveneasca cu grafie latina" 

in "limba romana". 

 

Am dorit sa restabilim un adevar istoric. Ne bucura faptul ca astazi am reusit sa colectam 

numarul necesar de semnaturi, pentru ca proiectul sa fie expediat la Curtea Constitutionala. 

Astazi, fractiunea PLDM va expedia la Curtea Constitutionala proiectul pentru avizare si 

speram ca in timpul apropiat vom purcede cu ajutorul tuturor deputatilor la modificarea acestui 

articol din Constitutie", a declarat politicianul in fata jurnalistilor. 

 

Tudor Deliu a dat citire listei deputatilor care au semnat documentul. Este vorba de 

parlamentarii alesi in 2014 pe listele PLDM si PL, chiar daca unii dintre acestia au aderat in 

prezent la alte formatiuni sau raman deputati neafiliati. 

http://www.ziare.com/europa/moldova/limba-romana-devine-oficiala-in-moldova-s-a-facut-primul-pas-pentru-modificarea-constitutiei-1484866
http://www.ziare.com/europa/moldova/limba-romana-devine-oficiala-in-moldova-s-a-facut-primul-pas-pentru-modificarea-constitutiei-1484866
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Pentru modificarea Constitutiei sunt necesare voturile a doua treimi din deputati, ceea ce 

inseamna 68 de voturi. 

 

In Nota informativa a proiectului se precizeaza ca la baza elaborarii documentului s-a aflat 

hotararea Curtii Constitutionale din decembrie 2013, care a statuat ca "in cazul existentei unor 

divergente intre textul Declaratiei de Independenta si textul Constitutiei, textul constitutional 

primar al Declaratiei de Independenta prevaleaza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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DECIZIA APCE PRIVIND LEGEA EDUCAŢIEI DIN UCRAINA 

http://www.tocpress.info/decizia-apce-privind-legea-educatiei-din-ucraina/ 

 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat, joi, o decizie care conţine 

recomandări pentru Ucraina pe tema noii legi a învăţământului, documentul fiind adoptat în 

urma unei dezbateri pe această temă, cu 82 de voturi “pentru”, 11 “împotrivă” şi 17 abţineri – 

potrivit Ukrinform. 

 

Singurul parlamentar din Delegaţia Ucrainei care a votat în favoarea acestei decizii a fost 

Mustafa Djemilev, deputat ucrainean de etnie tătară. Toţi ceilalţi deputaţi ucraineni au votat 

“împotriva”. 

 

În această decizie, APCE solicită Kievului să ţină seama de toate recomandările, fără excepţie, 

care vor fi făcute de Comisia de la Veneţia în urma examinării Legii ucrainene a educaţiei. 

Principala critică a APCE se referă la Articolul 7 din Legea educaţiei, în special la faptul că 

actul normativ, care conţine acest articol, a fost promulgat fără consultarea reprezentanţilor 

minorităţilor naţionale. APCE mai critică faptul că partea ucraineană a trimis legea spre 

examinare Comisiei de la Veneţia abia după ce a fost promulgată, nu înainte. 

 

Partea ucraineană, la rândul său, a declarat în plenul APCE că Legea educaţiei a fost 

adoptată după ample dezbateri în Rada Supremă, “unde există inclusiv reprezentanţi ai 

minorităţilor naţionale”. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: tocpress.info 

http://www.tocpress.info/decizia-apce-privind-legea-educatiei-din-ucraina/
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PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE A 

ROMÂNILOR DIN SERBIA 

http://www.timpromanesc.ro/protocol-de-colaborare-pentru-pastrarea-identitatii-culturale-a-romanilor-din-serbia 

 

Asociaţia Studenţilor Timoceni Timişoara( ASTT) şi Românii Independenţi din Serbia(RIS) au 

încheiat în data de 9 octombrie, un protocol de colaborare şi parteneriat, ce are ca ţel, 

unificarea eforturilor şi resurselor, ocrotirea patrimoniului spiritual şi material al românilor din 

Serbia. Semnatarii protocolului sunt cei doi preşedinţi ai organizaţiilor, Tijana Andelkovic şi dr. 

Dorinel Stan. 

 

Prin acest protocol, ASTT susţine adoptarea unei strategii comune şi in colaborare cu Uniunea 

Românilor din Serbia (URS) privind alegerile Noului Consiliu Naţional  al Minorităţilor  

Naţionale Române din Serbia (CNMNRS), reprezentant instituţional al minorităţii române în 

Serbia. 

 

Colaborarea presupune şi derularea unor programe/proiecte comune pe diferite domenii, care 

au drept scop comun păstrarea identitară şi spirituală, precum şi tendinţele culturale şi de 

perspectivă ale românilor din Serbia. Prin acest protocol se stabilesc acţiuni concrete în 

vederea asigurării unei comunicări reciproce şi constructive, a participării active la păstrarea, 

consolidarea şi avansarea drepturilor minorităţilor naţionale româneşti la nord şi sud de 

Dunăre, respectiv schimbul reciproc şi permanent de promovare a valorilor specifice identitare. 

 

Anual, părţile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica 

problemele prevederilor comune. Partenerii acestui proiect sunt de acord să colaboreze şi cu 

alte asociaţii şi instituţii atât din Serbia, cât şi din România, în vederea realizării obiectivului 

acestui protocol. 

 

În ultimii doi ani, Asociaţia Obştească “Românii Independenţi din Serbia” (RIS) a încheiat mai 

multe parteneriate de colaborare cu mediul asociativ românesc din Serbia, referitor la 

http://www.timpromanesc.ro/protocol-de-colaborare-pentru-pastrarea-identitatii-culturale-a-romanilor-din-serbia
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păstrarea identitară şi spirituală a naţiunii române în Serbia. 

 

În acest context, sunt amintite: Iniţiativa Românilor din Serbia, Asociaţia pentru Cultura 

Românilor “Dunărea”, Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societăţii în Medii Multietnice 

“In medias Res”, Asociaţia Studenţilor Timoceni din România şi Asociaţia Civică “Respect”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LONDRA PROMOVEAZĂ, DIN NOU, ANTREPRENORIATUL FEMININ ROMÂNESC 

http://www.timpromanesc.ro/londra-promoveaza-din-nou-antreprenoriatul-feminin-romanesc 

 

Pentru al doilea an la rând, Londra va găzdui ELITE Business Club, eveniment în cadrul căruia 

antreprenoriatul feminin românesc va fi prezentat ca un model de succes în Europa. Întâlnirea 

va avea loc, sâmbătă, 21 octombrie 2017, între orele 10.00 şi 14.00, la The Waterside Imperial 

Wharf din Londra. 

 

Workshop-ul are loc în contextul în care ultimul index (2016) al World Economic Forum privind 

decalajezele între bărbaţi şi femei, arată că România ocupă locul 76 dintr-un total de 144 de 

ţări. Comparând cu anii anteriori, ţara noastră a reuşit să reducă acest decalaj al oportunităţilor 

între bărbaţi şi femei, mai ales la capitole precum: educaţia şi participarea economică, iar 

potrivit antreprenorului Bianca Tudor, acest decalaj se va reduce total mai repede decât se 

estimase iniţial. 

 

“Chiar dacă încă se cunoaşte un decalaj între bărbaţi şi femei în România, acest decalaj se va 

stinge în următorii ani, potrivit trendului. Tot mai multe femei îşi doresc independenţa 

financiară, iar acest lucru se observă în numărul tot mai mare al doamnelor care au ales calea 

antreprenoriatului. Până la ora actuală, Comunitatea “ELITE Business Women” înglobează 

peste 6.000 de femei-antreprenor care, nu numai au reuşit în mediul de afaceri autohton, ci îşi 

doresc tot mai mult să-şi internaţionalizeze afacerea. În fapt, «internaţionalizare» afacerilor nu 

mai reprezintă doar un moft, ci o necesitate specifică epocii globalizării, iar prin workshop de la 

Londra, ne dorim să promovăm modelele de succes româneşti şi să legăm noi colaborări 

transnaţionale, prin care serviciile şi produsele româneşti să ajungă pe pieţele europene”, 

declară Bianca Tudor, fondatorul ELITE Business Women – comunitatea femeilor antreprenor 

din România. 

 

Manifestarea, care va reuni antreprenori, manageri şi reprezentanţi de IMM-uri, îi vor ajuta pe 

cei prezenţi să întâlnească potenţiali clienţi şi parteneri de afaceri, să identifice cele mai bune 

http://www.timpromanesc.ro/londra-promoveaza-din-nou-antreprenoriatul-feminin-romanesc
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practice în industria în care lucrează şi în cele conexe, să înveţe din experienţa altora şi să-şi 

deschisă orizonturile şi către alte oportunităţi. 

 

De asemenea, în cadrul evenimentului, participanţii vor dezbate subiecte precum: contextul 

actual al antreprenoriatului feminin în România, probleme pe care le pot întâmpina femeile în 

calitate de antreprenor, modele de femei antreprenor, cum au reuşit în faţa eşecului şi, 

totodată, instrumentele cele mai importante pe care le folosesc femeile antreprenor în lume. 

 

Invitatul special al evenimentului internaţional de la Londra este Özlem Imil, unul dintre cei mai 

reputaţi Leadership & High Performance Coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LUCRĂRILE ARTIŞTILOR ROMÂNI DIN DIASPORA, PROMOVATE LA BRUXELLES 

http://www.timpromanesc.ro/lucrarile-artistilor-romani-din-diaspora-promovate-la-bruxelles 

 

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

pentru Românii de Pretutindeni organizează în parteneriat cu European Artists Management 

expoziţia de pictură şi sculptură „Mărturii…” din cadrul Festivalului de cultură românească 

EuRoCultura, aflat la cea de-a treia ediţie. Evenimentul va avea loc în perioada 12-15 

octombrie 2017, la Bruxelles, în spaţiul expoziţional BOZAR.Expoziţia include lucrări realizate 

de doi artişti români din diaspora – Vladimir Kazan şi Emil Ciocoiu – stabiliţi în Belgia, 

respectiv în Germania. Evenimentul îşi propune promovarea celor doi artişti români de talie 

internaţională în rândul publicului belgian interesat de cultura românească, dar şi în rândul 

comunităţii de români din Belgia. Totodată, proiectul înscris în programul „Spaţiul cultural 

comun românesc” are drept scop afirmarea identităţii naţionale prin intermediul unor mijloace 

de exprimare artistică. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/lucrarile-artistilor-romani-din-diaspora-promovate-la-bruxelles
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Festivalul EuRoCultura a fost iniţiat în anul 2015, cu obiectivul de a promova cultura 

românească pe plan european. Primele două ediţii au transformat proiectul într-un punct de 

referinţă pentru comunitatea românească şi internaţională din Bruxelles, beneficiind de o 

acoperire mediatică substanţială atât în Belgia, cât şi în România. Ediţia din 2017 se înscrie în 

pregătirea marcării în 2018 a Centenarului Marii Uniri şi a asigurării de către România a 

Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MII DE JOBURI DISPONIBILE ÎN SUEDIA 

http://www.timpromanesc.ro/mii-de-joburi-disponibile-in-suedia 

 

Suedia se confruntă cu o criză pe piaţa muncii, unde există mii de joburi disponibile, dar o lipsă 

accentuată de profesionişti şi muncitori calificaţi dispuşi să le ocupe, scrie Bloomberg. 

 

Deşi se află în plină ascensiune economică, Suedia se confruntă cu o problema în ceea ce 

priveşte ocuparea forţei de muncă. Chiar şi după ce numărul migranţilor în ultimii trei ani, care 

a ridicat populaţia ţării la peste 10 milioane, a atins cote maxime, companiile nu găsesc 

oameni dispuşi să se angajeze. 

 

Numărul locurilor vacante raportat la numărul celor care îşi caută un loc de muncă este cel mai 

disproporţionat din ultimii 18 ani. Iar problema nu afectează doar anumite domenii: cifrele arată 

că între 12 şi 15 sectoare de muncă au dificultăţi în a angaja oameni calificaţi pentru posturile 

scoase la concurs, potrivit unei analize făcută de Public Employment Service. 

 

Aşadar, sunt disponibile peste 78.000 de joburi în construcţii, educaţie, IT, sănătate, ştiinţă, 

instalaţii, transporturi, securitate, administraţie, marketing şi media, dar se caută şi funcţionari 

publici, asistenţi sociali, avocaţi, economişti şi designeri. 

 

Potrivit Confederaţiei Întreprinderilor Suedeze, eare reprezintă peste 60.000 de companii din 

ţară, o lipsă a forţei de muncă pune în pericol expansiunea economică a Suediei. Un studiu din 

luna iunie a arătat că peste 75% dintre aceste companii au dificultăţi în procesele de recrutare, 

întrucât nu găsesc oameni potriviţi. 

 

Această lipsă a forţei de muncă ar putea fi o veste bună pentru banca centrală Riksbank, care 

contează pe creşterile salariale pentru a mări inflaţia. În Suedia, salariile au crescut cu mai 

puţin de 3% anual, din 2012 încoace. 

 

http://www.timpromanesc.ro/mii-de-joburi-disponibile-in-suedia
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În momentul de faţă, există peste 300.000 de şomeri în Suedia, iar rata şomajului este de doar 

3,9% printre cetăţenii suedezi, cea mai scăzută din 2008 până acum, însă în rândul migranţilor 

rata şomajului atinge 22%. 

 

 Foto: helloholidays.ro Oraş: Stockholm 
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NUMĂRUL ROMÂNILOR ŞI BULGARILOR CARE TRĂIESC ÎN MAREA BRITANIE S-A 

DUBLAT ODATĂ CU RIDICAREA RESTRICŢIILOR DE IMIGRARE DE ACUM TREI ANI 

http://www.timpromanesc.ro/numarul-romanilor-si-bulgarilor-care-traiesc-in-marea-britanie-s-a-dublat-odata-cu-

ridicarea-restrictiilor-de-imigrare-de-acum-trei-ani 

 

Potrivit celor mai noi date publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), numărul românilor 

şi bulgarilor care trăiesc în Marea Britanie s-a dublat în cei trei ani care au trecut de la 

ridicarea restricţiilor de imigrare. 

 

Astfel, dacă înainte de ridicarea restricţiilor de imigrare de la începutul anului 2014 în UK erau 

186.000 de romani şi bulgari, acum numărul lor s-a dublat. Ca vârstă, din totalul de 413.000, 

cei mai mulţi imigranţi au între 30 şi 49 de ani, urmaţi de grupă de vârstă de 15-29 de ani. 

 

De asemenea, din totalul de 413.000, potrivit standard.co.uk, patru cincimi sunt români. 

Majoritatea dintre aceştia au venit în Regat ca să lucreze în construcţii, hoteluri sau 

restaurante. Aceeaşi statistică arată că educaţia, sănătatea şi administraţia publică se număra 

printre domeniile de activitate preferate de către români. 

 

În contrast cu această situaţie, datele britanicilor arată că în aceeaşi perioadă 2014-2016, doar 

6.200 de cetăţeni britanici s-au mutat în România şi Bulgaria. 

 

Totodată, în 2013, anul dinaintea deschiderii totale a pieţei muncii pentru români şi bulgari, 

numărul cetăţenilor români în UK era estimat la 128000 (2014 – 175000, 2015 – 223000), 

ceea ce înseamnă că populaţia românească în această ţară a crescut în trei ani cu 154%. 

 

Din datele pentru perioada perioada 2014 – 2016, ONS estimează că 81% dintre rezidenţii 

români şi bulgari din UK aveau vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani. 

 

Circa 77% dintre românii din UK în perioada 2014 – 2016 lucrau, 5% erau şomeri, 5% studiau 

http://www.timpromanesc.ro/numarul-romanilor-si-bulgarilor-care-traiesc-in-marea-britanie-s-a-dublat-odata-cu-ridicarea-restrictiilor-de-imigrare-de-acum-trei-ani
http://www.timpromanesc.ro/numarul-romanilor-si-bulgarilor-care-traiesc-in-marea-britanie-s-a-dublat-odata-cu-ridicarea-restrictiilor-de-imigrare-de-acum-trei-ani
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şi 13% erau inactivi. 

 

Circa 25% dintre români lucrează in construcţii, 23% în sectorul distribuţiei, hoteluri şi 

restaurante, iar 14% în sectorul finanţe-bănci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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IA ROMÂNEASCĂ A FOST DESCOPERITĂ DE LUXEMBURGHEZI, ORGANIZATORII AU 

MILITAT PENTRU INTRODUCEREA SA ÎN PATRIMONIUL UNESCO 

http://www.gazetaromaneasca.com/societate/cultura/ia-romaneasca-fost-descoperita-de-luxemburghezi-

organizatorii-au-militat-pentru-introducerea-sa-patrimoniul-unesco/ 

 

Peste 30 de persoane au răspuns provocării adresate de trei românce stabilite în Luxemburg, 

de a cunoaşte cămaşa românească. Ele sunt Daniela Clara Moraru, Raluca Caranfil şi 

Stefania Atanasiu. 

 

Marţi seară, într-o casă cu valoare istorică din centrul Luxemburgului, Clubul Munster, doritorii 

au descoperit IA românească. Raluca Caranfil şi Stefania Atanasiu au prezentat celor 

interesati istoria cămăşii, au descifrat simbolurile aflate pe cămăşi şi au militat pentru 

protejarea acestor obiecte prin introducerea lor în patrimoniul UNESCO. 

 

Desfăşurat la iniţiativa antreprenoarei Daniela Clara Moraru, evenimentul şi-a dorit să 

promoveze cămaşa românească, în micul ducat de Luxemburg, dar şi să educe publicul 

conferinţei în a face diferenţa între autentic şi kitsch, dintre valoare şi preţ. Răspunsul 

publicului a fost peste aşteptări, cei prezenţi promiţând să sprijine iniţiativele celor trei şi să 

pună umărul la promovarea cămăşii româneşti, cel puţin în Luxemburg. 

 

Cei prezenţi au asistat la prezentarea oferită de Raluca Caranfil şi Stefania Atanasiu, dar au 

avut ocazia şi să admire pe viu cămăşi autentice, au putut consulta cărţi în engleză şi franceză 

despre ii, au văzut materialele din care se face o ie şi au realizat, sperăm, câtă muncă de 

documentare şi cât efort intră în realizarea unei ii autentice. Ba mai mult, româncele aflate la 

conferinţă s-au arătat interesate să îşi coasă propriile cămăşi şi au promis că vor participa 

săptămânal la şezătoarea organizată în Luxemburg. 

 

Tot cu această ocazie, luxemburghezii care au asistat la conferinţă, au pus întrebări legate de 

simbolurile aflate pe ii şi au promis că vor intermedia o legătură între pasionaţii de costume 

autentice luxemburgheze şi româncele pasionate de ii. Cu atât mai mult cu cât, s-ar părea că 

http://www.gazetaromaneasca.com/societate/cultura/ia-romaneasca-fost-descoperita-de-luxemburghezi-organizatorii-au-militat-pentru-introducerea-sa-patrimoniul-unesco/
http://www.gazetaromaneasca.com/societate/cultura/ia-romaneasca-fost-descoperita-de-luxemburghezi-organizatorii-au-militat-pentru-introducerea-sa-patrimoniul-unesco/
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în Luxemburg, semnificaţia costumului autentic tradiţional a fost pierdută şi ar putea fi 

recuperată cu ajutorul costumelor săseşti aflate încă în România. 

 

Organizarea unei conferinţe în Luxemburg despre IA românească nu e întâmplătoare. Şi asta 

pentru că bluza tradiţională românească are strânse legături cu Luxemburgul! Multe dintre 

româncele stabilite aici au adus cu ele cămăşile moştenite de la bunici şi împreună 

organizează din 2013 Ziua Iei, pe 24 iunie. De asemenea, în fiecare miercuri, în centrul 

Luxemburgului, se organizează o şezătoare, „Povesti cusute la Luxemburg”, unde cei 

interesaţi pot învăţa tehnici de cusut, pot vedea pe viu ii româneşti autentice, şi pot povesti 

despre tradiţiile româneşti. 

 

Totodată, cele trei prietene au subliniat că acest eveniment este primul dintr-o serie, ce va 

cuprinde conferinţe, o expoziţie de ii şi o expoziţie comună de costume româneşti, săseşti şi 

luxemburgheze. Deja data viitoarei conferinţe a fost stabilita pe 13 februarie, iar până atunci 

cele trei prietene vor gândi noi surprize pentru cei interesaţi să descopere cămaşa autentic 

românească. 

 

De asemenea, Raluca Caranfil şi Ştefania Atanasiu fac demersurile pentru aducerea în 

Luxemburg a Expoziţiei IA Aidoma, rezultatul unei acţiuni de recuperare de patrimoniu al 

Asociaţiei Semne Cusute. Membrele asociaţiei au cusut 43 de cămăşi-replici ale cămăşilor 

româneşti aflate în marile muzee ale lumii: MET NY, Horniman UK, Muzeul de textile din Lyon, 

Geneva, Cernauti si Sankt Petersburg, pornind de la fotografiile aflate pe site-urile acestor 

muzee. Dorinţa de a prezenta aceste comori publicului din Luxemburg este cu atât mai mare 

cu cât Ştefania Atanasiu a cusut o cămaşă aflată în expoziţie! 

 

Deja participanţii la conferinţă au venit cu noi idei de promovare a cămăşilor autentice 

româneşti, a tradiţiilor şi mâncărurilor noastre, asa că acţiunile de acest fel vor continua în 

Luxemburg. 
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Următoarea conferinţă de prezentare a iei româneşti va avea loc în Luxemburg în data de 13 

februarie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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SPRIJIN PENTRU STATELE BALCANICE 

http://www.timpromanesc.ro/sprijin-pentru-statele-balcanice 

 

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat în data de 10 octombrie, la 

Conferinţa Security Challenges in the Balkans, organizată de New Strategy Center şi 

Universitatea de Vest din Timişoara. 

 

În intervenţia sa, ministrul Teodor Meleşcanu a punctat importanţa strategică a zonei 

Balcanilor de Vest pentru consolidarea stabilităţii în plan regional şi european, context în care 

dialogul politic şi cooperarea în cadrul formatelor regionale pot servi interesele de securitate 

comune ale regiunii şi UE. 

 

În ceea ce priveşte provocările actuale de securitate în zona Balcanilor de Vest, şeful 

diplomaţiei române a subliniat provocările diverse la care sunt supuse statele din regiune în 

contextul unei lumi în schimbare, afectată de riscuri şi provocări cu origini diverse, de la 

efectele migraţiei, la cele ale fenomenului radicalizării sau terorismului, la revitalizarea retoricii 

naţionaliste – cu impact destabilizator asupra mediului actual de securitate regional, cât şi 

european. În aceste condiţii, menţinerea angajamentelor politice asumate de statele din 

regiune, cu aspiraţii de apartenenţă la structurile europene şi euro-atlantice, precum şi a 

nivelului de angajare în procesul de reformă circumscris atingerii acestor obiective devin 

aspecte esenţiale în gestionarea adecvată a aspectelor de natură securitară. 

 

Ministrul Teodor Meleşcanu a reconfirmat disponibilitatea României de a continua să sprijine 

statele candidate în eforturile lor de integrare în UE şi NATO, cu respectarea criteriilor politice 

de aderare, pornind de la propria sa experienţă pe dimensiunea dialogului şi a cooperării 

regionale; rol ce urmează a fi asumat, cu responsabilitate, pe perioada deţinerii de către 

România a mandatului de Preşedinţie a Consiliului UE, în primul semestru din 2019. Şeful 

diplomaţiei române a reiterat, de asemenea, faptul că extinderea Uniunii este şi va rămâne 

una dintre cele mai de succes politici ale proiectului european. În acest sens, este necesar un 

http://www.timpromanesc.ro/sprijin-pentru-statele-balcanice
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ritm accelerat al dialogului politic al UE cu statele candidate, în măsură să conducă atât la o 

intensificare a reformelor sectoriale, cât şi al nivelului de conştientizare, de către aceste state, 

a asistenţei financiare şi în materie de expertiză oferite de către UE. 

 

În finalul intervenţiei sale, a menţionat importanţa solidarităţii pentru ca aceste state să 

valorifice fereastra de oportunitate istorică oferită de aderarea la UE şi NATO şi, implicit, ca un 

instrument pentru asigurarea păcii, prosperităţii şi unităţii pe continentul european. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI SĂRBĂTORITĂ LA MIERCUREA 

CIUC, BUCUREŞTI ŞI BRUXELLES 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-produselor-agroalimentare-romanesti-sarbatorita-la-miercurea-ciuc-bucuresti-si-

bruxelles 

 

La Miercurea Ciuc, Bucureşti şi Bruxelles s-a desfăşurat o campanie de promovare a 

produselor tradiţionale locale, cu ocazia primei ediţii a Zilei produselor agroalimentare 

româneşti, eveniment organizat în data de 10 octombrie. 

 

Zonda Erika, directorul Direcţiei de programe în cadrul Consiliului Judeţean Harghita, a fost 

moderatorul forumului a cărui temă a fost reprezentată de rolul produselor locale şi al 

alimentaţiei sănătoase, crearea locurilor de muncă şi dezvoltarea economică, păstrarea 

tradiţiilor şi protecţia mediului. Bíró Barna Botond, vicepreşedintele CJ Harghita şi-a exprimat 

bucuria cu privire la organizarea zilei produselor agroalimentare şi a ţinut să mulţumească 

pentru iniţiativa de organizare a evenimentului, deputatului Sebestyén Csaba, membru în 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Parlamentul 

României. Vicepreşedintele consiliului judeţean a amintit şi importanţa pe care o are 

promovarea produselor locale la nivel local, naţional şi european. 

 

„Trebuie să sprijinim producătorii locali prin toate mijloacele avute la dispoziţiei, este 

importantă valorificarea produselor prelucrate, în schimbul materiei prime, şi astfel asigurarea 

de locuri de muncă şi crearea unui viitor sigur”, a afirmat vicepreşedintele consiliului judeţean. 

 

Becze István, consilier judeţean, preşedintele comisie pentru dezvoltare rurală din cadrul 

consiliului judeţean şi-a exprimat mândria în ceea ce priveşte faptul că din anul 2009 instituţia 

se ocupă cu promovarea produselor tradiţionale locale, cu organizarea târgurilor. Acesta 

consideră că este nevoie de noi demersuri, cum ar fi îmbunătăţirea aspectelor referitoare la 

marketingul produselor şi serviciile de logistică. Totodată, a atras atenţia celor prezenţi de a 

profita de oportunitatea oferită de concursurile de proiecte. 

 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-produselor-agroalimentare-romanesti-sarbatorita-la-miercurea-ciuc-bucuresti-si-bruxelles
http://www.timpromanesc.ro/ziua-produselor-agroalimentare-romanesti-sarbatorita-la-miercurea-ciuc-bucuresti-si-bruxelles
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La eveniment a fost prezent şi dieteticianul Szász Hunor, care a vorbit despre obiceiurile 

alimentare şi de viaţă specifice regiunii. Odată cu reorganizarea  Camerei agricole, activităţile 

legate de produsele tradiţionale locale a fost preluată de Agenţia de Dezvoltare Judeţeană 

Harghita. Din partea agenţiei, Cilip Árpád a vorbit despre regulamentul de organizare al 

târgurilor locale, cei prezenţi au putut afla informaţii despre modalitatea de comunicare cu 

producătorii. 

 

Albert Edit, din partea Direcţiei generale de finanţe publice Harghita a vorbit despre  condiţiile 

şi obligaţiile care trebuie respectate în cazul participării la târguri. În cea de a doua parte a 

forumului, Török Jenő, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Harghita a prezentat o 

serie de bune practici din domeniu, iar Bálint Attila, a vorbit despre pregătirea artizanală a 

caşcavalului. 

 

În luna iulie a acestui an a fost adoptată Legea 168 prin care se stabileşte data de 10 

octombrie ca zi naţională a produselor agroalimentare româneşti. 

 

De asemenea, au fost organizate şi vizite educative la ferme sau unităţi agroturistice 

harghitene în  vederea promovării meseriei de fermier şi producător de agroalimente în rândul 

elevilor de clasa a VIII-a, care doresc să urmeze cursurile unor licee sau şcoli profesionale cu 

profil agricol. Au fost cooptaţi elevii din localităţile Miercurea Ciuc, Băile Tuşnad, Sânmartin, 

Vlăhiţa, Brădeşti, Odorheiu-Secuiesc, Ulieş, Dârjiu, Cârţa, Mădăraş, Lunca de Jos şi 

Frumoasa. Aceştia au vizitat herghelia de la Sânsimion, ferma de vaci a lui Tódor József de la 

Cetăţuia, ferma-şcoală de la Şcoala profesională Zeyk Domokos, unităţile de prelucrare a 

lavandei de la Porumbenii Mici şi Cecheşti, unităţile de prelucrare a laptelui de la Frumoasa şi 

ferma de vaci a lui Bartalis Attila de la Ineu. Totodată, la iniţiativa deputatului Sebestyén 

Csaba, la Parlamentul României a avut loc o expoziţie şi degustare de produse tradiţionale 

locale harghitene, în data de 10 octombrie, între orele 13,00-15,00. Lukács Zoltán Levente, 

directorul Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita a condus delegaţia care a adus în 

capitala ţării o mostră din produse de panificaţie, produse din carne, ape  minerale, produse 
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lactate, şi plante medicinale provenind din judeţul Harghita 

 

Expozanţii au adus cu ei şi publicaţia Bucătăria secuiască, varianta în limba română a 

popularei publicaţiei Szekely konyha. 

 

Tot în acest context, între 9-12 octombrie are loc Săptămâna Regiunilor şi Oraşelor  la 

Bruxelles. Ca parte a acestui eveniment, în organizarea Consiliului Judeţean Harghita, între 

10-11 octombrie se desfăşoară workshop-ul pe tema politicii alimentare durabile a Uniunii 

Europene, la nivel local şi regional. Cu această ocazie se va organiza o expoziţie şi degustare 

a produselor locale harghitene. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA – INCHIDEREA PUNCTELOR DE TRECERE A FRONTIEREI 

http://www.timpromanesc.ro/bosnia-si-hertegovina-inchiderea-punctelor-de-trecere-a-frontierei 

 

Bosnia şi Herţegovina (BiH), punctele de trecere a frontierei Deleuša (BiH) – Vraćenovići 

(Muntenegru); Klobuk (BiH) – Ilino Brdo (Muntenegru) au fost închise din cauza unor lucrări la 

infrastructură, informează Ministerul Afacerilor Externe.Cetăţenii români pot solicita asistenţă 

consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în BiH: +38733207447 şi 

+38761428354, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor 

Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de 

permanenţă. 

 

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

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

Sarajevo: +38761428354. 

 

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro şi 

reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia 

„Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă 

informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de 

informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/bosnia-si-hertegovina-inchiderea-punctelor-de-trecere-a-frontierei
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GUVERNUL SPRIJINĂ REÎNTOARCEREA ROMÂNILOR DIN DIASPORA ÎN ŢARĂ 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/10/09/comunicat-de-presa-guvern-13-55-04 

 

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii proiectului 

RePatriot, care are ca obiectiv întoarcerea românilor în ţară, prin intermediul 

antreprenoriatului. 

 

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Repatriot au cerut politici publice şi un cadru legislativ 

favorabil pentru antreprenorii români din străinătate, arătând că, 57% dintre românii din 

diaspora doresc să se întoarcă în ţară, conform unui studiu realizat în diaspora. 

 

Premierul Mihai Tudose a arătat că guvernul va sprijini eforturile făcute pentru atragerea 

românilor din diaspora în ţară precizând că întoarcerea lor ar fi un real progres şi că sprijinul 

guvernamental de care este nevoie pentru ca acest deziderat să devină realitate nu trebuie să 

depindă de apartenenţa politică.'Misiunea noastra este aceea de a ne asigura că, indiferent de 

culoarea politică a celor aflaţi la masa discuţiilor, lucrurile se întâmplă', a spus prim-ministrul 

Mihai Tudose. 

 

Guvernul României îşi doreşte să asigure toate condiţiile pentru sprijinirea reîntoarcerii 

românilor din diaspora şi integrării lor în România, respectiv în mediul antreprenorial 

românesc, şi este interesat să creeze un cadru legislativ adaptat nevoilor lor actuale. În acest 

sens, s-a agreat menţinerea dialogului dintre reprezentanţii diasporei şi Aparatul de lucru al 

prim-ministrului pe marginea iniţiativelor aflate în lucru şi a oricăror alte idei şi proiecte 

sustenabile pentru crearea de punţi de legătură între românii din diaspora şi românii din ţară. 

 

La nivel legislativ, în Parlament, există trei proiecte de lege care au scopul de a îmbunătăţi 

condiţiile pentru românii din diaspora: un proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/10/09/comunicat-de-presa-guvern-13-55-04
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nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii 

românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora şi un alt proiect de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare româneşti în străinătate. 

 

La discuţii au mai participat, din partea Guvernului României, secretarul general al Guvernului, 

Mihai Busuioc, şi consilierii de stat Florin Vodiţă, Felix Rache şi Ramona Lohan. 

 

Din delegaţia reprezentanţilor proiectului RePatriot au făcut parte Felix Pătrăşcanu, lider 

proiect RePatriot, Manging Partner Fan Courier; Alexandra Bădicioiu, project manager 

RePatriot; Simina Cristea Bossennec — Head of Financial Crime Compliance Operations la 

HSBC Private Bank Monaco; Cristian Anastasiu, Managing Director, Chapman 

Mergers&Acquisitions; Mircea Divricean, Consul Onorific al României în SUA, Utah şi 

Preşedinte şi Director Executiv Kostopulos Dream Foundation şi Michael Divricean, Chief 

Operation Officer Kostopulos Dream Foundation, Preşedinte Asociaţia Românilor din Utah. 

 

Biroul de presă al Guvernului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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VEACESLAV ŞARAMET RECONFIRMĂ DECIZIA MRP DE A SUSŢINE ELEVII ETNICI 

ROMÂNI DIN UCRAINA PRIN PROMOVAREA UNUI PACHET EDUCAŢIONAL 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-reconfirma-decizia-mrp-de-a-sustine-elevii-etnici-romani-din-

ucraina-prin-promovarea-unui-pachet-educational 

 

Veaceslav Şaramet, secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

(MRP) a reconfirmat în faţa reprezentanţilor asociaţiilor etnicilor români din Ucraina dorinţa 

autorităţilor române de a sprijini comunitatea prin promovarea unui act normativ prin care tinerii 

să beneficieze de un pachet educaţional sprijinit de România. 

 

Cu prilejul recentei întâlnirii pe care a avut-o la Consulatul General al României la Cernăuţ cu 

reprezentanţii româneşti, Şaramet a discutat cu reprezentanţii societăţilor pentru cultură 

românească şi ai presei de limbă română despre temele de actualitate ale comunităţii. 

 

Potrivit BucPress, la întâlnire au participat, şeful Serviciului „Comunităţi istorice” din cadrul 

MRP, Radu Cosma, Ambasadorul României în Ucraina, Cristian-Leon Ţurcanu, secretarul 

Ambasadei Ion Naval şi consulul general al României la Cernăuţi, Eleonora Moldovan. 

 

O atenţie aparte a fost acordată subiectului adoptării de Parlamentul de la Kiev şi promulgării 

de Preşedintele Ucrainei a noii Legi a Educaţiei, reprezentanţii comunităţii româneşti din 

regiunea Cernăuţi exprimându-şi nemulţumirea şi indignarea în legătură cu intrarea în vigoare 

a acestei legi, care, în opinia lor, este o îngrădire fără precedent a dreptului etnicilor români de 

a studia în limba maternă. 

 

Veaceslav Şaramet s-a referit la discuţiile purtate cu primarul oraşului Cernăuţi, Oleksii 

Kaspruk, şi cu vice-guvernatorul regiunii, Mihailo Pavliuk, prilej cu care a subliniat faptul că 

statul român urmăreşte cu o deosebită atenţie şi îngrijorare evoluţiile din sfera învăţământului 

din Ucraina, în special la capitolul dreptul minorităţii româneşti de a studia în limba maternă. 

 

Secretarul de Stat a participat şi la manifestările din cadrul Zilelor oraşului Cernăuţi, alături de 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-reconfirma-decizia-mrp-de-a-sustine-elevii-etnici-romani-din-ucraina-prin-promovarea-unui-pachet-educational
http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-reconfirma-decizia-mrp-de-a-sustine-elevii-etnici-romani-din-ucraina-prin-promovarea-unui-pachet-educational


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

27 

Ambasadorul României la Kiev. La Zilele Cernăuţiului este prezent în premieră şi primarul 

Sectorului I al municipiului Bucureşti,  Dan Tudorache. 

 

 Foto: BucPress 
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MRP ŞI OCDE REALIZEAZĂ UN STUDIU PRIVIND COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN 

STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-si-ocde-realizeaza-un-studiu-privind-comunitatile-romanesti-din-strainatate 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a întâlnit  cu o delegaţie a 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de Jean-Christophe 

Dumont, şeful diviziei pentru Migraţie Internaţională. 

 

Având în vedere obiectivele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac a 

exprimat susţinerea Guvernului României privind rolul OCDE în identificarea ansamblului 

problematicilor referitoare la situaţia cetăţenilor români aflaţi în afara graniţelor ţării. 

 

„O prioritate pe agenda Ministerului pentru Românii de Pretutindeni o reprezintă cartografierea 

fenomenului de migraţie a cetăţenilor români, prin studii aprofundate, care să ne sprijine în 

vederea identificării de strategii menite să faciliteze reîntoarcerea în ţară. În acest sens, MRP 

se află în permanent contact cu românii din comunităţile emergente pentru a se racorda la 

nevoile reale ale acestora. Totodată, colaborarea dintre Guvernul României şi OCDE este alt 

pas care dovedeşte atenţia administraţiei guvernamentale faţă de problematicile şi 

preocupările diasporei româneşti”, a subliniat ministrul pentru românii de pretutindeni. 

 

Luând în considerare importanţa colectării de date suplimentare privind mobilitatea 

comunităţilor de cetăţeni români în ultimii ani, România a încheiat în anul 2017 un acord cu 

OCDE privind realizarea unui studiu care vizează comunităţile româneşti din statele membre 

ale organizaţiei. 

 

Studiul se realizează într-un interval de 18 luni şi va conţine elemente structurale privind 

compoziţia şi distribuţia comunităţilor româneşti. 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe şi autorităţile cu 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-si-ocde-realizeaza-un-studiu-privind-comunitatile-romanesti-din-strainatate
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atribuţii în domeniu au o colaborare constantă cu scopul de a identifica toate elementele de 

interes ale statului român în ceea ce priveşte cadrul şi temele studiului despre comunităţile 

româneşti din străinătate. 
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MINISTERUL DIASPOREI ÎNCEPE CARTOGRAFIEREA ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/ministerul-diasporei-incepe-cartografierea-romanilor-din-

strainatate/ 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a primit astăzi, 11 octombrie a.c., 

o delegaţie a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de 

Jean-Christophe Dumont, şeful diviziei pentru Migraţie Internaţională. ”O prioritate pe agenda 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni o reprezintă cartografierea fenomenului de 

migraţie a cetăţenilor români, prin studii aprofundate…”, a declarat după întâlnire ministrul. 

 

Având în vedere obiectivele Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac a 

exprimat susţinerea Guvernului României privind rolul OCDE în identificarea ansamblului 

problematicilor referitoare la situaţia cetăţenilor români aflaţi în afara graniţelor ţării. 

 

„O prioritate pe agenda Ministerului pentru Românii de Pretutindeni o reprezintă cartografierea 

fenomenului de migraţie a cetăţenilor români, prin studii aprofundate, care să ne sprijine în 

vederea identificării de strategii menite să faciliteze reîntoarcerea în ţară. În acest sens, MRP 

se află în permanent contact cu românii din comunităţile emergente pentru a se racorda la 

nevoile reale ale acestora. Totodată, colaborarea dintre Guvernul României şi OCDE este alt 

pas care dovedeşte atenţia administraţiei guvernamentale faţă de problematicile şi 

preocupările diasporei româneşti”, a subliniat ministrul pentru românii de pretutindeni. 

 

Luând în considerare importanţa colectării de date suplimentare privind mobilitatea 

comunităţilor de cetăţeni români în ultimii ani, România a încheiat în anul 2017 un acord cu 

OCDE privind realizarea unui studiu care vizează comunităţile româneşti din statele membre 

ale organizaţiei. 

 

Studiul se realizează într-un interval de 18 luni şi va conţine elemente structurale privind 

compoziţia şi distribuţia comunităţilor româneşti. 

 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/ministerul-diasporei-incepe-cartografierea-romanilor-din-strainatate/
http://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/ministerul-diasporei-incepe-cartografierea-romanilor-din-strainatate/
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Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe şi autorităţile cu 

atribuţii în domeniu au o colaborare constantă cu scopul de a identifica toate elementele de 

interes ale statului român în ceea ce priveşte cadrul şi temele studiului despre comunităţile 

româneşti din străinătate. 
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