
 

NEWSLETTER 
 

 

 

 

11-15 iunie 

2018 
COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

1 

CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. MRP ”urmăreşte cu atenţie şi interes recentele evenimente din regiunea Cernăuţi” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. Concert dedicat lui Eminescu la Palatul Schönbrunn 

3. Obiceiurile culturale româneşti promovate în Alcala de Heranes (Spania) 

 

III. ACTUALITATE 

4. ”Romanians in the Great War”, expoziţie temporară la National Army Museum din Chelsea 

(Londra) 

5. În Bucureşti va fi deschis un nou centru pentru eliberarea paşapoartelor 

6. Guvernatorul Texasului a emis o proclamaţie oficială dedicată României, în contextul 

sărbătoririi Centenarului 

7. Comunicat de presă - ICR 

8. Comunicat de presă - Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului 

9. Din 2019 mai puţini europarlamentari 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

10. Comunicat de presă - Preşedintele PNL Diaspora, Viorel Badea 

11. Premierul Canadei, Justin Trudeau, întrebat dacă va reintroduce vizele pentru români 

 

V. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

MRP ”URMĂREŞTE CU ATENŢIE ŞI INTERES RECENTELE EVENIMENTE DIN 

REGIUNEA CERNĂUŢI” 

https://www.timpromanesc.ro/mrp-urmareste-cu-atentie-si-interes-recentele-evenimente-din-regiunea-cernauti/ 

 

În urma informaţiilor apărute în presa de limbă română din Ucraina privind percheziţionarea 

sediul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi de către Serviciul Secret 

Ucrainean, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni reacţionează şi anunţă că ”urmăreşte cu 

atenţie şi interes recentele evenimente din regiunea Cernăuţi”. 

 

„Este regretabilă situaţia Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi şi a 

preşedintelui Vasile Tărâţeanu, care este un entuziast promotor al identităţii româneşti, 

proiectele depuse de domnia sa beneficiind, în trecut, de finanţare şi din partea 

Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. Ministerul nostru împreună 

cu Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte situaţia şi va oferi tot sprijinul posibil, în conformitate 

cu respectarea cadrului legal intern şi internaţional”, a subliniat ministrul pentru românii de 

pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

 

Foto: Timp Românesc 

 

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni colaborează cu 

https://www.timpromanesc.ro/mrp-urmareste-cu-atentie-si-interes-recentele-evenimente-din-regiunea-cernauti/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

3 

Ministerul Afacerilor Externe în vederea oferirii de sprijin pe liniile de competenţă aferente 

ambelor instituţii. 

 

MRP precizează că Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” este o structură asociativă, 

care derulează activităţi, evenimente, acţiuni, proiecte dedicate păstrării şi promovării identităţii 

româneşti, independentă de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni” din 

Bucureşti, instituţie care se află în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONCERT DEDICAT LUI EMINESCU LA PALATUL SCHÖNBRUNN 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-lui-eminescu-la-palatul-schonbrunn/ 

 

Compozitorul Eugen Doga va susţine, în data de 15 iunie, în sala de spectacole a Palatului 

Schönbrunn din Viena (Austria), în anul Centenarului Marii Uniri, Un concert de autor dedicat 

lui Mihai Eminescu, de ziua trecerii în eternitate a poetului, informează MOLDPRES. 

 

Maestrul Eugen Doga îşi va prezenta creaţiile, scrise pe versurile poeţilor Mihai Eminescu, 

Veronica Micle şi  Grigore Vieru, alături de Orchestra Naţională Simfonică a Companiei  

Publice ”Teleradio-Moldova”, dirijor Dumitru Cârciumaru, soliştii Mariana Bulicanu (soprană), 

Ana Maria Donose (soprană, Iaşi), Ion Timofti (tenor) şi Vitalie Advahov la acordeon, pentru 

prima dată în oraşul numit şi „capitala muzicii”. 

 

”Suntem o echipă mixtă. Soprana Ana Maria Donose este de la Iaşi, de unde a pornit 

Eminescu,  iar la Viena s-a înfiripat marea lui dragoste, care l-a inspirat în creaţia sa. Dacă nu 

plecam la Viena, în această zi îi aduceam un omagiu lui Eminescu aici la Chişinău, în cadrul 

Salonului Muzical care-mi poartă numele. Sper că acest concert se va bucura de succes şi 

vom avea în sală mai mulţi reprezentanţi ai diasporei  noastre”, a spus maestrul Eugen Doga 

într-o declaraţie acordată Moldpres. 

 

Concertul este organizat de Asociaţia ”Mihai Eminescu” din Viena în parteneriat cu Institutul 

Cultural Român, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ambasada României în Austria, 

Ambasada Republicii Moldova în Austria şi Primăria oraşului Viena. 

 

Eugen Doga s-a născut la 1 martie 1937 în satul Mocra, raionul Râbniţa. A absolvit Colegiul de 

Muzică ”Ştefan Neaga”, Conservatorul şi Institutul de Arte ”G. Musicescu” din Chişinău. Este 

autor al unor valoroase lucrări în genul muzicii de estradă, de film şi de teatru. A compus o 

simfonie, cantatele ”Primăvara omenirii” şi ”Curcubeul alb”, muzică la spectacole de teatru, la 

peste 200 de filme, piese instrumentale de cameră, romanţe, cântece pentru copii. 

https://www.timpromanesc.ro/concert-dedicat-lui-eminescu-la-palatul-schonbrunn/
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Eugen Doga a fost distins cu Premiul de Stat, titlul onorific ”Artist al Poporului”, cu ”Ordinul 

Republicii”, ordinul „Steaua României” în grad de comandor, cu ordinul „Pentru Serviciul 

Credincios” (România) şi „Za zaslughi pered otecestvom” (Rusia). Compozitorul este autorul 

celebrului vals „Gingaşa şi tandra mea fiară”, desemnat de către UNESCO drept cea de-a 

patra capodoperă muzicală a secolului trecut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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OBICEIURILE CULTURALE ROMÂNEŞTI PROMOVATE ÎN ALCALA DE HERANES 

(SPANIA) 

https://www.timpromanesc.ro/obiceiurile-culturale-romanesti-promovate-in-alcala-de-heranes-spania/ 

 

Obiceiurile şi valorile culturale româneşti au fost promovate în cadrul unui spectacol care a 

avut loc în data de 9 iunie 2018, la Alcala de Henares (Spania), unde peste 500 de români au 

sărbătorit în stil tradiţional românesc. Spectacolul a fost susţinut de Ileana Lăceanu, dar şi de 

tinere talente din România şi din Spania. Organizarea evenimentului, dedicat promovării 

folclorului românesc, a reprezentat o bună ocazie de a valorifica şi promova, atât în rândul 

comunităţii româneşti din Alcala de Heranes – Spania şi zonele limitrofe, dar şi indirect în 

rândul comunităţii autohtone, a unei imagini diferite a României, astfel încât percepţia 

publicului larg faţă de România să fie modificată pozitiv. 

 

Evenimentul a marcat deopotrivă Ziua Românilor de Pretutindeni şi Centenarul Marii Uniri şi a 

fost organizat de Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa (FADERE), în colaborare cu 

Asociaţia Muntenia şi cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, din 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Proiectul se încadrează în Programul Strategic – Spaţiu Cultural Românesc Comun – 

Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018, program ce face parte din Planul de activităţi pentru anul 

2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, privind Caravana 

identităţii româneşti – program din domeniul identitar românesc. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/obiceiurile-culturale-romanesti-promovate-in-alcala-de-heranes-spania/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

”ROMANIANS IN THE GREAT WAR”, EXPOZIŢIE TEMPORARĂ LA NATIONAL ARMY 

MUSEUM DIN CHELSEA (LONDRA) 

https://www.timpromanesc.ro/romanians-in-the-great-war-expozitie-temporara-la-national-army-museum-din-

chelsea-londra/ 

 

Împlinirea unui secol de la Marele Război şi drumul spre Marea Unire reprezintă scopul 

expoziţiei Românii în Marele Război/Romanians in the Great War care va fi vernisată miercuri, 

20 iunie 2018, de la orele 18.30, la National Army Museum din Chelsea, Londra. 

 

Românii în Marele Război este un proiect comun al Institutului Cultural Român din Londra şi al 

Muzeului Naţional de Istorie a României, care îmbină informaţia foto-documentară, ce narează 

istoria pas cu pas a războiului şi a unificării naţiunii române, cu elemente multimedia – filme de 

epocă, secvenţe filmate pe frontul Primului Război Mondial şi păstrate în arhive, filme recente 

dedicate războiului. De asemenea, vor fi expuse medalii, hărţi dar şi replici ale uniformelor 

Armatei Române din timpul Marelui Război. 

 

Expoziţia, deschisă până la data de 15 iulie 2018, prezintă publicului britanic periplul tragic, dar 

victorios al statului român din perioada Marelui Război şi până la Marea Unire. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/romanians-in-the-great-war-expozitie-temporara-la-national-army-museum-din-chelsea-londra/
https://www.timpromanesc.ro/romanians-in-the-great-war-expozitie-temporara-la-national-army-museum-din-chelsea-londra/
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ÎN BUCUREŞTI VA FI DESCHIS UN NOU CENTRU PENTRU ELIBERAREA 

PAŞAPOARTELOR 

https://www.timpromanesc.ro/in-bucuresti-va-fi-deschis-un-nou-centru-pentru-eliberarea-pasapoartelor/ 

 

Luni, 11 iunie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o videoconferinţă cu 

prefecţii, precum şi cu şefii serviciilor de paşapoarte şi înmatriculări de la nivelul întregii ţări, 

pentru a discuta modul de organizare a activităţii în perioada de vară, astfel încât să se evite 

aglomerarea la ghişeele de eliberare a documentelor de călătorie sau a permiselor de 

conducere/certificatelor de înmatriculare, anunţă MAI. 

 

Ministrul Carmen Dan a vorbit despre modificările legislaţiei  privind paşapoartele, care ar 

trebui să ducă la reducerea aglomeraţiilor: 

 

„Noua lege prevede prelungirea termenului de valabilitate a paşaportului electronic de la 5 la 

10 ani, însă cea mai importantă schimbare este aceea că paşapoartele simple temporare (cele 

cu valabilitate de 1 an) se vor elibera în termenul de 3 zile numai atunci când există o urgenţă 

dovedită. Altfel, termenul de eliberare este acelaşi ca în cazul celui electronic”, a declarat 

ministrul Carmen Dan. 

 

Este de aşteptat ca numărul cererilor pentru eliberarea paşapoartelor electronice să crească, 

ceea ce va duce şi la o scădere a volumului de muncă în următorii ani. 

 

Legea se află în prezent la promulgare, urmând ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial. 

Intrarea în vigoare se va face în 30 de zile de la publicare, fapt pentru care, pentru prima parte 

a verii se impun şi alte măsuri administrative care să evite aglomeraţiile la ghişee. 

 

Este vorba despre posibilitatea plăţii la CEC a taxelor pentru paşapoarte, permise şi plăcuţele 

de înmatriculare, prelungirea programului de lucru în judeţele unde se înregistrează un număr 

mare de cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie, delegarea sau detaşarea de 

https://www.timpromanesc.ro/in-bucuresti-va-fi-deschis-un-nou-centru-pentru-eliberarea-pasapoartelor/
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personal; şi deschiderea unor noi ghişee sau puncte de lucru. 

 

În cadrul videoconferinţei s-a discutat inclusiv despre delegarea sau detaşarea a 12 angajaţi 

de la Direcţia Generală de Paşapoarte la Serviciul de Eliberarea a Paşapoartelor din Bucureşti 

şi la Serviciul de Eliberarea a Paşapoartelor din Ilfov, pentru perioadele 15 iunie – 15 august şi 

15 august – 15 octombrie. 

 

În Bucureşti urmează ca luna viitoare să fie deschis un nou centru de eliberare a paşapoartelor 

într-un mall sectorul 3 al Capitalei, acest punct fiind cel de-al doilea după deschiderea 

punctului din Plaza România. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GUVERNATORUL TEXASULUI A EMIS O PROCLAMAŢIE OFICIALĂ DEDICATĂ 

ROMÂNIEI, ÎN CONTEXTUL SĂRBĂTORIRII CENTENARULUI 

http://www.ziare.com/international/america/guvernatorul-texasului-a-emis-o-proclamatie-oficiala-dedicata-

romaniei-in-contextul-sarbatoririi-centenarului-1517406 

 

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a emis o proclamatie oficiala dedicata Romaniei, in 

contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918, transmite miercuri intr-un comunicat 

Ambasada Romaniei in SUA. 

 

In textul proclamatiei se arata ca "lumea s-a schimbat pentru totdeauna odata cu unirea 

Romaniei din 1918 si proclamarea unei natiuni moderne, democratice si suverane", conform 

comunicatului. 

 

Documentul remarca relatia apropiata dintre Romania si SUA, respectiv dintre statul Texas si 

Romania, precum si contributia texanilor de origine romana la imbogatirea patrimoniului 

cultural al statului. De asemenea, proclamatia incurajeaza toti locuitorii statului Texas sa se 

alature sarbatoririi Centenarului, se mai mentioneaza in comunicat. 

 

Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a salutat proclamatia statului Texas, 

subliniind ca tara noastra este profund onorata de mesajul transmis de guvernatorul Greg 

Abbott. 

 

Totodata, ambasadorul roman a transmis guvernatorului statului Texas recunostinta Romaniei 

fata de sprijinul acordat de Statele Unite pentru realizarea Marii Uniri de la 1918 si rolul major 

jucat de presedintelui american Woodrow Wilson, in urma cu 100 de ani, conform 

comunicatului. 

 

Ambasadorul George Cristian Maior a apreciat legatura stransa dintre Romania si statul 

Texas, cimentata atat de prezenta activa si consistenta a comunitatii romanilor-americani, cat 

http://www.ziare.com/international/america/guvernatorul-texasului-a-emis-o-proclamatie-oficiala-dedicata-romaniei-in-contextul-sarbatoririi-centenarului-1517406
http://www.ziare.com/international/america/guvernatorul-texasului-a-emis-o-proclamatie-oficiala-dedicata-romaniei-in-contextul-sarbatoririi-centenarului-1517406
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si de activitatea marilor companii americane din acest stat, precum Exxon Mobil, Hunt Oil, Dell, 

Lockheed sau Bell Helicopter, care au investit masiv sau urmeaza sa dezvolte proiecte in 

colaborare cu tara noastra, generand prosperitate si securitate pentru Romania si Statele 

Unite ale Americii, incheie comunicatul. 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

12 

COMUNICAT DE PRESĂ - ICR 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/13/comunicat-de-presa-icr--125943 

 

Concert extraordinar de Centenarul Marii Uniri: EUGEN DOGA la Palatul Schonbrunn 

 

Pe 15 iunie 2018, ora 19.00, în sala de spectacole a Palatului Schonbrunn are loc, pentru 

prima dată în Austria, un concert de autor al maestrului Eugen Doga. Acesta va urca pe scenă 

alături de Orchestra Naţională Simfonică a Companiei "Teleradio-Moldova" de la Chişinău 

(dirijor Dumitru Cârciumaru) şi de soliştii Mariana Bulicanu (soprano la Teatrul Naţional de 

Operă din Republica Moldova), Ana Maria Donose (soprană la Opera Naţională Română Iaşi), 

Dumitru Mâţu (tenor) şi Vitalie Advahov (acordeon). 

 

Dedicat memoriei lui Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889), concertul organizat 

de Asociaţia Mihai Eminescu din Viena va cuprinde compoziţii pe versurile poetului naţional, 

ale Veronicăi Micle şi ale lui Grigore Vieru şi cele mai îndrăgite valsuri compuse de Eugen 

Doga. 

 

Recunoscut pentru realizarea coloanei sonore a filmului "Maria Mirabela", pentru muzica din 

filmul "Şatra" sau din filmul "Gingaşa şi tandra mea fiară", pentru care a compus şi celebrul 

vals, Eugen Doga a adunat pe parcursul vieţii numeroase distincţii şi premii naţionale şi 

internaţionale. Compozitorul Eugen Doga este membru titular al Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova, membru de onoare al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Cavaler al 

Ordinului Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului Steaua României, în grad de ofiţer. Anul 

2017 a fost declarat anul lui Eugen Doga în Moldova, ca un omagiu adus aniversării a 80 ani ai 

marelui artist. 

 

Parteneri: Institutul Cultural Român, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ambasada 

României în Republica Austria, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria, Primăria 

oraşului Viena 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/13/comunicat-de-presa-icr--125943
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Parteneri media: Uniunea Jurnaliştilor Români de Pretutindeni (UJRP), Agenţia de Presă 

"Diaspora Azi", AGERPRES 

 

Programul concertului 

 

Majestic marş - Orchestra Naţională Simfonică a Companiei "Teleradio-Moldova" 

Intermezzo - Eugen Doga (pian) 

 

Te ştiam numai din nume (versuri Veronica Micle) - Mariana Bulicanu (soprană) 

Adio - Mariana Bulicanu şi Eugen Doga (muzicuţă) 

 

Vuala neagră (vals) - orchestră 

De-aş avea (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu (tenor) 

 

Să ţin încă o dată (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu 

Pe vaporaş (vals) - orchestră 

 

Am plecat făr-de căinţă (versuri Veronica Micle) - Ana Maria Donose (soprană) 

Păstraţi iubirea (versuri Grigore Vieru) -Ana Maria Donose şi Dumitru Mâţu 

 

Dilijans (vals) - orchestră 

Floare albastră (versuri Mihai Eminescu) - Mariana Bulicanu şi Dumitru Mâţu 

 

Adagio în doi (vals) - orchestră 

Pârâiaşul -Vitalie Advahov (acordeon) 

 

Cascada din Paris -Vitalie Advahov (acordeon) 
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Ochiul tău iubit (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu 

O, rămâi (versuri Mihai Eminescu) - Dumitru Mâţu 

 

Gramofon (vals) - orchestră 

De-aş putea numai pe-o clipă (versuri Veronica Micle) - Ana Maria Donose 

 

Oglinda clipelor (versuri Grigore Vieru) - Ana Maria Donose şi Dumitru Mâţu 

Nană Ţoha,cântecul ţigăncii din filmul Şatra - Ana Maria Donose 

 

Eterna -Ghenadii Morarenco (trompetă) şi Eugen Doga (muzicuţă) 

Misterele nopţii (versuri Mihai Eminescu) - Mariana Bulicanu 

 

Aş vrea să viu la tine (versuri Veronica Micle) - Mariana Bulicanu 

Fanfaron (vals) - orchestră 

 

Valsul din filmul Dulcea şi tandra mea fiară - orchestră 

Ştefan cel Mare (versuri Mihai Eminescu) - Ana Maria Donose, Mariana Bulicanu şi Dumitru 

Mâţu 

 

Asociaţia Mihai Eminescu din Viena a luat fiinţă în anul 2014 şi desfăşoară acţiuni de 

promovare a culturii române în Austria. Prin varietatea evenimentelor organizate, manifestări 

cultural-artistice, asociaţia s-a implicat în dialogul intercultural româno-austriac şi în 

promovarea limbii, valorilor culturale şi spirituale naţionale în rândul comunităţii de români din 

Austria. 

 

Purtând numele Mihai Eminescu, asociaţia a pornit la drum cu iniţiativa ridicării unui bust 

dedicat poetului naţional, singurul monument dedicat marelui nostru poet în capitala Austriei, 

amplasat în urmă cu cinci ani în faţa Bisericii Ortodoxe Române din Simmeringer 

Hauptstrasse. 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

15 

 

De asemenea, pe lângă numeroase iniţiative şi acţiuni desfăşurate în ultimii ani, dintre care 

cele dedicate zilelor de 15 ianuarie şi 15 iunie sunt o prezenţă constantă, amintim concerte şi 

spectacole cu artişti de prestigiu din România şi Republica Moldova, expoziţii, evenimente 

dedicate iei româneşti, lansări de carte şi campanii umanitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - FUNDAŢIA COMUNITARĂ ŢARA FĂGĂRAŞULUI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/11/comunicat-de-presa-fundatia-comunitara-tara-fagarasului--124655 

 

730 de biciclişti au pedalat pe 9 iunie la "Bikeathon Ţara Făgăraşului" 

 

Făgăraş- 11 Iunie 2018 - Pe 9 iunie 2018 în faţa Cetăţii Făgăraş s-a desfăşurat cea de-a 

cincea ediţie a concursului caritabil de ciclism "Bikeathon Ţara Făgăraşului". 730 de biciclişti 

au pedalat pentru cele 16 proiecte înscrise pe platforma de strângere de fonduri implementată 

de Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului, adunând astfel fondurile necesare pentru ca aceste 

proiecte să poată prindă viaţă. Suma mobilizată până acum este de 161.756 lei, obţinută din 

proiecte, sponsorizări şi donaţii. Anul acesta, peste 350 de susţinători au ales să contribuie 

financiar la Bikeathon, astfel încât proiectele propuse de comunitatea din Ţara Făgăraşului să 

poată fi realizate. Donaţii se mai pot face până pe 30 iunie 2018: 

http://bikeathon.fundatiactf.ro/inscriere-sustinatori/ 

 

Bikeathon Ţara Făgăraşului este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze din 

comunitatea locală. Sistemul de funcţionare este următorul: organizaţiile şi grupurile de 

iniţiativă înscriu cauze din comunitatea locală, companiile şi bicicliştii aleg cauza pentru care 

se implică, iar susţinătorii donează pentru favoriţii lor. Până acum, evenimentul a finanţat 52 de 

proiecte, cu peste 175.000 lei şi a adus laolaltă 1.783 de biciclişti.  

 

Cei 730 de biciclişti au pedalat într-una din cele 8 curse pregătite de organizatori şi derulate pe 

parcursul întregii zile. Cei mai mulţi biciclişti au fost din Făgăraş, urmând oraşele: Victoria, 

Braşov, Sibiu, Bucureşti. 

 

La cursa de 70 de kilometri au participat 18 biciclişti, cursa fiind câştigată de Vlad Alexandru 

Mateiu la masculin şi de Mirela Isopescu la feminin. 39 de biciclişti au pedalat la cursa de 46 

de kilometri şi 72 de biciclişti la cea de 22 de kilometri. Cursa populară de 10 kilometri a 

adunat la start 319 participanţi, iar la cursele pregătite pentru cei mici au pedalat 281 de copii. 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/11/comunicat-de-presa-fundatia-comunitara-tara-fagarasului--124655
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Anul acesta Bikeathon a depăşit graniţele ţării! Românii din diaspora s-au mobilizat şi au reuşit 

să organizeze 2 curse, simultan cu cele desfăşurate la Făgăraş. O echipă a fost alcătuită din 

16 români care au pedalat în Ingolstadt, Germania şi au reuşit să strângă 300 de euro pentru 

proiectul "Aproape de copii -mobilier nou pentru Pediatrie". Acelaşi proiect a fost susţinut şi de 

un grup de copii români din Anglia care au pedalat zilele acestea la Londra.  

 

Bicicliştii şi-au ales unul din cele 16 proiecte înscrise pe care pe care l-au susţinut prin taxa de 

participare şi prin mobilizarea unui cerc de susţinători (donatori): 

 

1) Autism Solutions- "Împreună schimbăm deznodământul poveştii pentru 170 de copii cu 

autism", înscris de Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată ATCA. 

 

Fondurile au scopul de a asigura continuarea terapiei în acest an, pentru ca aceşti copii să se 

poată juca, comunica, să ducă o viaţă normală. Buget necesar- 45.000 RON 

 

2) "Ghiozdănelul călător", înscris de "Cutiuţa Călătoare", prin care se doreşte sprijinirea 

elevilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, copii care provin din mediul rural, din familii 

numeroase sau monoparentale, precum şi reducerea cauzelor principale care duc la apariţia 

problemelor la nivelul coloanei vertebrale legate de purtarea unui ghiozdan necorespunzător. 

Buget necesar- 6000 RON 

 

3) "O nouă autospecială de intervenţie pentru pompierii voluntari din Cobor"- înscris de 

Asociaţia de pompieri SISUR, prin care se doreşte achiziţionarea unei noi autospeciale mai 

performantă, mai rapidă, care transportă mai multa apă, astfel putând fi acoperită toată zona 

cuprinsă între Făgăraş şi Rupea. Buget necesar- 4.000 RON, sumă ce reprezintă 10% din 

costul total al autospecialei. 

 

4) "Aproape de copii - mobilier nou la Pediatrie"- înscris de Alex Luca şi participanţii la 
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Balul Bobocilor 2017 al Colegiului Naţional "Radu Negru Făgăraş, prin care se doreşte 

asigurarea unui climat cât mai plăcut pentru copiii care ajung să fie internaţi la secţia de 

Pediatrie a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure Făgăraş. Buget necesar- 12.000 RON 

 

5) "Împreună salvăm animalele! Mai puţine animale pe stradă"- înscris de 

Asociaţia"Comperio Medela". Una dintre problemele majore cu care se confruntă Făgăraşul 

este cea a câinilor fără stăpân, iar cu aceste fonduri se doreşte implicarea comunităţii în a 

avea grijă de câini şi alte animale abandonate, prin intermediul unei campanii de promovare a 

adopţiilor şi plasarea a 15-20 de astfel de animale. Buget necesar- 2.500 RON 

 

6) "Ştiinţescu Ţara Făgăraşului- Mişcare pentru viitorii inventatori"- înscris de Fundaţia 

Comunitară Ţara Făgăraşului. Deşi domeniile STEM se bucură de o apreciere aparte în rândul 

generaţiilor adulte, tinerii nu au oportunităţile necesare pentru a lua contact practic şi motivant 

cu acestea. FCTF îşi doreşte o revalorizare a acestor domenii în comunităţile din Ţara 

Făgăraşului în rândul tinerilor, cu focus pe tehnologii curate, care respectă sănătatea 

locuitorilor din zonă şi care nu afectează negativ mediul înconjurător. Buget necesar- 4.000 

RON, sumă ce reprezintă 10% din costul total al proiectului. 

 

7) "Pedalează pentru pădure!" - înscris de Fundaţia Conservation Carpathia. Tu pedalezi, 

iar noi reîmpădurim pentru tine! Dăruieşte-i pădurii puieţi şi susţine proiectul sau un biciclist 

care pedalează pentru AER. Donaţia ta înseamnă o nouă pădure şi circa 150 de locuri de 

muncă pentru oameni din sate, angajaţi sezonieri la pepiniere şi reîmpăduriri. Buget necesar- 

5.000 RON 

 

8) "Voinici pe munte"- înscris de Asociaţia "Aproape de natură", prin care se doreşte 

escaladarea Vf. Moldoveanu cu un grup de copii cu vârste între 7-10 ani de la Şcoala generală 

nr 7, prin activităţile propuse încercându-se evitarea deprinderilor nocive, viciile şi păstrarea 

unui organism sănătos antrenat şi capabil să interacţioneze pozitiv cu mediul înconjurător. 

Buget necesar- 3.000 RON 
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9) "Vreau să fiu din nou campion!"- înscris de Trupa de dans "Hansel şi Gretel", pentru 

adunarea de fonduri necesare acoperirii unei părţi din costurile participării la competiţii. Copiii 

îşi doresc să fie din nou campioni şi să ridice Făgăraşul de multe ori pe podium. Buget 

necesar- 2.000 RON 

10) "Tinerii Mileniului III", înscris de Colegiul Naţional "Radu Făgăraş". Acest proiect îşi 

propune să determine implicarea tinerilor, cooperarea lor pentru o cauză comună, dezvoltarea 

spiritului civic în vederea modernizării laboratorului de ştiinţe (chimie-fizică), laborator ce va 

deveni un loc ce aparţine tuturor şi fiecăruia. Buget necesar- 37.000 RON 

11) "Preţuieşte clipa- prezentul este singurul în care poţi interveni!"- înscris de Grupul de 

Iniţiativă al Compartimentului de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal "Dr. Aurel 

Tulbure" Făgăraş. Proiectul îşi propune asigurarea unui climat cât mai plăcut pentru 

persoanele care ajung în sala de aşteptare a Compartimentului de Primiri Urgenţe prin 

achiziţionarea unui televizor şi a unui aparat de aer condiţionat. Buget necesar- 4.500 RON 

12) "Drumeţ prin Ţara Oltului", înscris de "Drumeţ prin Ţara Oltului - călătorie prin fotografie. 

Scopul acestui proiect este o mai bună cunoaştere şi promovare a zonei Ţării Făgăraşului, atât 

de către localnici, cât şi de către cei care o vizitează, din ţară şi din străinătate, prin intermediul 

fotografiei. 

Buget necesar- 3.000 RON 

13) "Uniţi ca echipă, conduşi de pasiune suntem CAMPIONI! Pedalează pentru noi!"- 

înscris de Asociaţia Club Sportiv Oltul Făgăraş, proiect care îşi propune atragerea de fonduri 

pentru participarea cu grupele de copii la competiţiile naţionale de fotbal, precum şi 

achiziţionarea de echipament sportiv. Buget necesar- 10.000 RON 

14) "Munţii, educaţia la înălţime"- înscris de Liceul Teoretic "Ion Codru Drăguşanu" Victoria. 

Scopul proiectului este realizarea unui centru inovativ de informare turistică, astfel încât elevii 

să conştientizeze patrimoniul naţional din jurul lor, să descopere, să înveţe să respecte natura 

şi să dobândească cunoştinţe despre turismul în arii protejate. Buget necesar- 7.500 RON 

 

15) YouthBank - De la TINEri pentru comunitate!- înscris de Fundaţia Comunitară Ţara 
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Făgăraşului. Proiectul are rolul de a susţine financiar echipa YotuhBank Făgăraş care cuprinde 

25 de liceeni voluntari. Scopul este acela de a determina cât mai mulţi tineri să facă un pas în 

faţă, de a-i face să conştientizeze că şi ei au ceva de spus, că acţiunile lor contează şi mai 

ales, că implicarea lor face diferenţa. Buget necesar- 4.000 RON 

16) "Sunt licean, dezbat pentru a mă înţelege!", înscris de Liceul Teoretic "Ion Codru 

Drăguşanu" Victoria. Scopul proiectului este de a susţine realizarea la nivel liceal a unui club 

de dezbatere şi oratorie, unde elevii să obţină competenţe de analiză şi argumentare. Buget 

necesar- 2.000 RON 

 

Proiectul care a reuşit să adune cele mai multe fonduri până acum, 17.879,5 lei, este "Tinerii 

Mileniului III", urmat de "Ghiozdănelul Călător" cu 15.497,5 de lei şi de Asociaţia Club Sportiv 

Oltul Făgăraş cu 7.482 de lei. Pe parcursul Bikeathon 2018 s-a derulat o campanie de 

fundraising pentru proiectele înscrise, iar cei mai harnici fundraiseri au fost premiaţi! Astfel, cel 

mai bun Fundraiser Junior, cu vârsta până în 12 ani a fost desemnat Motoc Ştefan Cristian, cu 

suma de 5.000 de lei. El a câştigat o bicicletă Pegas pentru copii şi o excursie alături de familie 

la Legoland Germania, pe care a hotărât să le doneze! La categoria adulţi, Fundraiserul 

întregii campanii Bikeathon este Ana Borca, cu suma mobilizată de 11.770 de lei care a 

câştigat o bicicletă oferită de Pegas! 

Pentru prima data la Bikeathon au pedalat şi utilizatori de scaune rulante, ceea ce reprezintă o 

premieră anul acesta, o nouă ocazie de a demonstra abilităţile persoanelor cu dizabilităţi şi, 

totodată, un prilej de celebrare a mobilităţii, a performanţei şi a fair-play-ului, în toate formele 

lor. Anul acesta, 6 persoane în scaune rulante sau handbike au pedalat 4 kilometri pe traseul 

cursei populare. Fundaţia Motivation România consideră practicarea sportului ca fiind o parte 

importantă a procesului de recuperare activă pentru viaţă independentă şi, totodată, o 

modalitate eficientă de incluziune a persoanelor cu dizabilităţi. 

Companii, ONG-uri, persoane fizice, tineri si mai puţini tineri, şi-au unit forţele, au propus 

proiecte pentru comunitate şi au pedalat pentru a obţine fondurile necesare implementării 

acestora. "Bikeathon" este un eveniment unde comunitatea interacţionează şi se implică să 

strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Prima ediţie "Bikeathon" s-a 
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petrecut în 2014 şi a crescut exponenţial de la an la an, obţinând până acum următoarele 

rezultate: 52 de proiecte finanţate, 1.416 donatori, 175.000 lei- suma mobilizată, 1.783 de 

biciclişti, 323 de voluntari, 15.591 de kilometri pedalaţi. Cel mai tânăr concurent Bikeathon a 

avut 3 ani, iar cel mai vârstnic 72 de ani, astfel încât vârsta nu reprezintă un obstacol în 

regulamentul de înscriere al competiţiei. 

 

Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi 

nonprofit, care identifică, promovează şi finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii 

făgărăşene, contribuind astfel la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate şi 

distribuite transparent prin intermediul burselor sau a granturilor. În acelaşi timp, FCTF pune la 

dispoziţia companiilor care doresc să se implice în comunitate, servicii de consultanţă pentru 

identificarea domeniilor pe care acestea le pot susţine şi a mecanismelor prin care pot 

contribui la dezvoltarea comunităţii. De la înfiinţarea FCTF, în iunie 2013 şi până acum, au fost 

oferiţi 874.643 de lei, prin finanţări nerambursabile, pentru 324 de proiecte şi 185 de burse. 

Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului face parte din programul naţional de "Fundaţii 

Comunitare", iniţiat de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, cu sprijinul financiar al Charles 

Stewart Mott Foundation şi Romanian-American Foundation.  

Bikeathon 2018 se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraş, Muzeul Ţării 

Făgăraşului Valeriu Literat, Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului şi Fundaţia Motivation România. 

 

Ilinca Stanoevici 

Consultant în comunicare  

http://bikeathon.fundatiactf.ro/ 

https://www.facebook.com/bikeathontarafagarasului/ 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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DIN 2019 MAI PUŢINI EUROPARLAMENTARI 

https://www.timpromanesc.ro/din-2019-mai-putini-europarlamentari/ 

 

Parlamentul European va fi redus de la 751 la 705 membri după retragerea Marii Britanii din 

UE, creând locuri pentru statele care s-ar putea alătura Uniunii în viitor.Pe lângă reducerea 

dimensiunii Parlamentului European, propunerea de redistribuire a locurilor aprobată în 

şedinţa plenară a Parlamentului din 13 iunie prevede păstrarea ca rezervă a 46 dintre cele 73 

de locuri ale Marii Britanii rămase vacante după Brexit. O parte sau toate cele 46 de locuri ar 

putea fi realocate noilor state membre care se vor alătura UE în viitor sau păstrate vacante 

pentru a micşora dimensiunea instituţiei. Celelalte 27 de locuri vor fi redistribuite între cele 14 

state membre care sunt subreprezentate în momentul de faţă. Astfel, numărul de locuri alocat 

României în Parlamentul European va creşte de la 32 la 33 pentru legislatura 2019 – 2024. 

 

Textul subliniază că noua alocare a mandatelor se va aplica doar dacă Marea Britanie 

părăseşte UE. Altfel, se vor aplica dispoziţiile în vigoare până în momentul în care Brexit va fi 

încheiat din punct de vedere juridic. Propunerea Consiliului European a fost aprobată cu 566 

de voturi pentru, 94 împotrivă şi 31 de abţineri. Noua compoziţie a Parlamentului European 

necesită acordul formal al liderilor europeni la summitul de la Bruxelles din 28-29 iunie. Decizia 

va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/din-2019-mai-putini-europarlamentari/
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COMUNICAT DE PRESĂ - PREŞEDINTELE PNL DIASPORA, VIOREL BADEA 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/14/comunicat-de-presa-presedintele-pnl-diaspora-viorel-badea--126855 

 

COMUNICAT DE PRESĂ AL PREŞEDINTELUI PNL DIASPORA, VIOREL BADEA, PRIVIND 

SITUAŢIA CENTRULUI CULTURAL ROMÂN "EUDOXIU HURMUZACHI" DIN CERNĂUŢI 

 

Am luat act cu îngrijorare de informaţiile referitoare la percheziţiile efectuate de Serviciul de 

Securitate al Ucrainei (SBU) la sediul Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din 

Cernăuţi. 

 

Solicit autorităţilor competente din Ucraina ca, prin orice demers care vizează comunitatea 

românească, să nu încalce drepturile constituţionale ale acesteia şi să se consulte, permanent, 

cu autorităţile din România. 

 

Totodată, invit Kievul să ţină cont că relaţia bilaterală ucraineano-română trebuie să se bazeze 

pe încredere şi respect reciproc, mai ales în contextul în care acţiuni şi evenimente derulate de 

ONG-uri româneşti din Ucraina sunt sprijinite de instituţii guvernamentale din România. 

 

În acest sens, îmi exprim certitudinea că organizaţiile româneşti din Ucraina, care se bucură şi 

de sprijin financiar din România, nu derulează acţiuni care să aducă atingere intereselor 

naţionale ale statului şi ale poporului ucrainean. România şi comunitatea românească din 

Ucraina respectă năzuinţele europene ale poporului ucrainean şi aşteaptă, pe cale de 

consecinţă, respect şi încredere din partea statului vecin. 

 

Preşedinte PNL Diaspora, 

Senator Viorel Badea 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/14/comunicat-de-presa-presedintele-pnl-diaspora-viorel-badea--126855
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PREMIERUL CANADEI, JUSTIN TRUDEAU, ÎNTREBAT DACĂ VA REINTRODUCE VIZELE 

PENTRU ROMÂNI 

http://www.mediafax.ro/externe/premierul-canadei-justin-trudeau-intrebat-daca-va-reintroduce-vizele-pentru-

romani-17255253 

 

Premierul canadian Trudeau a declarat, fiind întrebat de un parlamentar conservator dacă ia în 

considerare reintroducerea vizelor pentru români, având în vedere activitatea criminală a unor 

grupuri, că se va asigura că nimeni nu va abuza de politica abordată de Canada privind 

imigraţia. 

 

Premierul canadian, Justin Trudeau, întrebat dacă va reintroduce vizele pentru români 

Un raport al serviciilor canadiene de informaţii, publicat miercuri de agenţia Global News, 

sugerează o creştere a activităţii grupurilor de crimă organizată, formate din români, care 

vizează Canada. 

 

"Va reintroduce Guvernul canadian vizele pentru români şi va ţine Canada în siguranţă?" a 

întrebat parlamentarul conservator Michele Rempel. 

 

"Continuăm să discutăm cu Guvernul român pentru a ne asigura că sistemul nostru 

funcţionează. Lucrăm cu ei chiar acum pentru a găsi modalităţi de a ne asigura că grupurile de 

crimp organizată şi altii nu abuzează sistemul Canadei. Este un lucru pe care îl luăm în 

serios", a declarat Trudeau. 

 

-0:13 

Mai multe publicaţii canadiene au relatat anul acesta că a crescut numărul femeilor, 

majoritatea de etnie romă şi provenite din România, care cerşesc pe străzile din Toronto şi 

care caută azil în Canada din cauza discriminării şi abuzurilor suferite în ţara de origine, 

informează site-ul publicaţiei Balkan Insight. 

Până în luna mai 2018, numărul de imigranţi români care căutau azil în Canada a crescut la 

1.022. 

http://www.mediafax.ro/externe/premierul-canadei-justin-trudeau-intrebat-daca-va-reintroduce-vizele-pentru-romani-17255253
http://www.mediafax.ro/externe/premierul-canadei-justin-trudeau-intrebat-daca-va-reintroduce-vizele-pentru-romani-17255253
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Din cauza creşterii rapide a numărului imigranţilor români, oficialii canadieni au discutat cu 

ambasadorul român. Astfel, Bucureştiul şi Ottawa au convenit la o limită privind numărul 

cererilor de azil pe care Canada îl va aproba. Guvernul canadian nu a făcut public numărul 

"din respect pentru România". 

 

La sfârşitul lunii martie, ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că 

Bucureştiul şi Ottawa lucrează împreună pentru a reduce numărul reteţelor care foloseau 

acordul de ridicare a vizelor pentru a trimite oameni să cerşească în Canada. 

 

 

 

 

  

 

 

Sursă: mediafax.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 12 iunie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale- L338/2018. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei românilor de pretutindeni au hotărât cu majoritate de 

voturi să adopte aviz negativ. 

 


