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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

Chişinăul reuneşte specialiştii în istorie şi cultură de pe ambele maluri ale Prutului 

Conferinţa dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, la Jula în Ungaria 

120 de etnici români din Valea Timocului (Serbia) în excursie în Ţara Mamă 

Elevii români din raionul Teceu (Teaciv) au participat la olimpiada de limba şi literatura română 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2.285 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

CenternarulMariiUNiri Antalogia literară „The many faces of 1918” a fost lansată în cadrul unui 

eveniment în Luxemburg 

 

III. ACTUALITATE 

Senatorul Viorel Badea: Este nevoie de soluţii grabnice pentru problemele copiilor cu părinţii 

plecaţi la muncă în străinătate 

Bulgaria: Coduri portocaliu şi galben de precipitaţii 

Agerpres a prezentat la Stuttgart expozitia de fotografie Romania: Evolutie si filmul ”Marea 

Unire – Romania, la 100 de ani” 

Lansarea proiectului digital dedicat Centenarului Desăvârşirii Unităţii Naţionale, Muzeul Virtual 

al Unirii 

Memorandum de Înţelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru 

Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de stat a Republicii Moldova 

Vizită de lucru în Marea Britanie a unei delegaţii a MRP, în marja Brexit 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

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

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

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

României se numără:   

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

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

economice;  

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

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

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

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

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

etc.);  

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

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  
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CHIŞINĂUL REUNEŞTE SPECIALIŞTII ÎN ISTORIE ŞI CULTURĂ DE PE AMBELE MALURI 

ALE PRUTULUI 

https://www.timpromanesc.ro/chisinaul-reuneste-specialistii-in-istorie-si-cultura-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/ 

 

În perioada 22 – 24 noiembrie 2018 la Chişinău are loc a doua ediţie a Conferinţei 

Internaţionale „Latinitate, romanitate, românitate”.  

 

Organizată de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH), din 

subordinea Ministerului Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, cu sprijinul Universităţii de Stat din Moldova – 

Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universităţii din Oradea – Facultatea de Istorie, Relaţii 

Internaţionale şi Ştiinţe ale Comunicării, Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” 

Chişinău – Oradea şi Centrul de Studii Transilvănene, conferinţa îşi propune crearea unui 

cadru de discuţii între specialiştii din domeniului istoriei şi al culturii din România şi Republica 

Moldova, pentru a evidenţia moştenirea istorică a spaţiului românesc în contextul general 

european, anunţă IEH. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/chisinaul-reuneste-specialistii-in-istorie-si-cultura-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului/
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Structurat pe mai multe paliere, evenimentul are loc în Sala Senatului a Universităţii de Stat 

din Moldova şi reuneşte specialişti şi personalităţi de marcă din România şi Republica 

Moldova, dar şi studenţi de la universităţi de profil din stânga Prutului, care vor aborda în 

prelegeri diverse aspecte referitoare la identitatea românească şi coordonatele formării 

acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONFERINŢA DEDICATĂ CELEBRĂRII CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1918, LA 

JULA ÎN UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/conferinta-dedicata-celebrarii-centenarului-marii-uniri-de-la-1918-la-jula-in-ungaria/ 

 

Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Centrul pentru 

Politici Locale din Alba Iulia şi publicaţia ”Foaia Românească” din Ungaria, a organizat 

conferinţa ”Contribuţia românilor din Ungaria la Marea Unire şi Rolul Armatei Române în 

eliberarea Budapestei de trupele bolşevice”.  Conferinţa s-a desfăşurat în data de 17 

noiembrie 2018 la Jula, în Ungaria. Au fost invitaţi zeci de reprezentanţi ai comunităţii de 

români din Ungaria – oficiali români, directorii şcolilor româneşti, preoţi, jurnalişti, cercetători, 

membri ai mediului asociativ, dar şi demnitari ai statului român şi autorităţi locale din România. 

 

Invitaţii prezenţi au fost întâmpinaţi cu pâine, având forma României, şi cu sare, pregătite de 

reprezentanţi ai Centrului pentru Politici Locale. 

 

Conform programului stabilit, a avut loc festivitatea de premiere a directorilor şcolilor româneşti 

din Ungaria, pentru care Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” a pregătit diplome de merit pentru 

păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, şi lingvistice româneşti, dar şi 

lucrări valoroase despre cei mai de seamă români de pretutindeni, despre Primul Război 

Mondial şi istoria Transilvaniei. Pentru că directorii invitaţi, inexplicabil, nu au fost prezenţi la 

eveniment, Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi”, prin Iulia Modiga, a adresat rugămintea 

reprezentantului Consulatului General al României la Gyula (Jula) de a transmite diplomele şi 

cărţile acestora, atunci când va fi posibil, precizează Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni într-un comunicat de presă. 

 

Iulia Olteanu, director al Şcolii Generale din Bătania, Erica Borbély, director al Şcolii Generale 

din Chitighaz, Maria Gurzău Czeglédi, director al Liceului ”Nicolae Bălcescu” din Jula, Ana 

https://www.timpromanesc.ro/conferinta-dedicata-celebrarii-centenarului-marii-uniri-de-la-1918-la-jula-in-ungaria/
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Ruja, director al Şcolii Generale din Micherechi, Elena Silaghi, director al Şcolii Generale din 

Săcal, Petru Selejan, director al Şcolii Generale din Aletea, dar şi Eva Iova Şimon, redactor-şef 

al publicaţiei ”Foaia Românească” au fost menţionaţi în cadrul festivităţii de premiere ca 

promotori cu merite deosebite ai identităţii româneşti în Ungaria. 

 

După festivitatea de premiere a fost proiectat un film documentar despre Marea Unire şi a fost 

ţinută o scurtă prezentare de către membri de la ASTRA Sibiu referitoare la activităţile cele mai 

relevante ale asociaţiei pe tema sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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120 DE ETNICI ROMÂNI DIN VALEA TIMOCULUI (SERBIA) ÎN EXCURSIE ÎN ŢARA MAMĂ 

https://www.timpromanesc.ro/120-de-etnici-romani-din-valea-timocului-serbia-in-excursie-in-tara-mama/ 

 

120 de copii, lideri de opinie ai românilor/vlahilor din Timoc, reprezentanţi ai mediului asociativ 

şi ai mai multor categorii socio-profesionale s-au aflat în zilele de 17 şi 18 noiembrie în 

regiunea Olteniei, într-o excursie tematică organizată de Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi” 

pentru românii de pretutindeni, în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.Proiectul 

„Drumeţ în ţara mea. Excursii tematice pentru tinerii români din Timoc” vizează tinerii 

români/vlahi din Timocul sârbesc are drept scop facilitarea tinerilor etnici români din Serbia de 

Răsărit a cunoaşterii istoriei naţionale, geografiei, arhitecturii şi artelor vizuale româneşti, în 

vederea recuperării memoriei istorice şi a conştientizării apartenenţei la neamul românesc. 

 

Delegaţia timoceană a fost întâmpinată la Muzeul de Artă din Craiova de reprezentanţii 

Consiliului Judeţean Dolj, consilierii Larisa Răducan şi Viorel Marin, precum şi de 

reprezentanţii Lions Club Craiova, Daniela Ion şi Iulian Diaconescu. Preşedintele Asociaţiei 

pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”, domnul Zaviza Zurz, a mulţumit 

celor două instituţii care au contribuit foarte mult la realizarea acestui proiect şi organizatorilor, 

Institutului Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. 

 

Muzeul de Artă al Craiovei  a impresionat vizitatorii atât prin arhitectura clădirii, cât şi prin 

colecţiile de icoane şi grafică românească, colecţia impresionantă de pictură (tablouri de  

Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Theodor Aman, Constantin Lecca) sau 

prin cele şapte sculpturi de Constantin Brâncuşi expuse aici. 

 

Muzeul Olteniei, prin sectia de Istorie şi Arheologie, a reprezentat o reală lecţie de istorie a 

neamului românesc pentru micuţii timoceni, aflaţi pentru prima dată în Ţara Mamă. 

 

https://www.timpromanesc.ro/120-de-etnici-romani-din-valea-timocului-serbia-in-excursie-in-tara-mama/
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Au fost vizitate Catedrala Mitropolitană şi Mânăstirea Sf Gheorghe ( numită şi „Mănăstirea de 

la vie” pentru că este construită pe domeniul viilor Mitropoliei Olteniei), unde preotul Grigore 

Sandu a întâmpinat oaspeţii cu un mesaj călduros de bun venit. 

 

Duminică, la Târgu-Jiu, au admirat în prima parte a zilei sculpturile lui Constantin Brancuşi 

expuse în parcul oraşului ( Masa Tăcerii, Poarta sărutului, Coloana Infinitului), după-amiază 

urmând vizita la Mânăstirea Tismana şi Mânăstirea Sfânta Ana din Orşova. 

 

 „Am venit cu ocazia Centenarului cu un grup de copii şi tineri români din Valea Timocului, prin  

sprijinul Insitutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni de la Bucureşti. Am 

ajuns în excursie la Craiova, Târgu Jiu. Am fost la muzee, acum ne aflăm la Mânăstirea 

Tismana, unde Sfântul Nicodim e cunoscut în rândurile noastre pentru că şi în Valea Timocului 

a construit mânăstiri pe vremuri. Mă bucur că aceşti copii şi tinerii, unii de prima data sunt în 

Ţara Mamă, în România, au putut să vadă şi partea cultural-spirituală a noastră , a românilor, 

dar şi lucruri frumoase care se află în Romania de azi”, susţine Zaviza Zurz, preşedintele 

Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”, potrivit unui comuicat 

de presă. 
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„Drumeţ în Ţara mea. Excursii tematice pentru tinerii români din Timoc” face parte din Planul 

de activităţi pentru anul 2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni, din subordonea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ELEVII ROMÂNI DIN RAIONUL TECEU (TEACIV) AU PARTICIPAT LA OLIMPIADA DE 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

http://bucpress.eu/cultura/elevii-romani-din-raionul-teceu-8079 

 

Avem un grai cu ochii limpezi de dor şi istorie, - afirma marele nostru poet Grigore Vieru. Şi 

mai adăuga: un grai cu tâmple brobonite de roua trudei creatoare. 

 

Cum însuşesc copiii  acest grai dat românilor odată cu fiinţa lor la şcolile  din raionul  Teaciv 

(Teceu) a demonstrat  olimpiada raională de limbă şi literatură română, comunicare şi 

creativitate, la care s-au prezentat  circa 20 de elevi împreună cu pedagogii lor. 

 

Subiectele au depăşit cu mult nivelul testelor sau gradul de dificultate al examenului de 

absolvire. Şi aceasta pentru ca, de regula, cine se pregăteşte pentru olimpiadă, reuşeşte de 

cele mai multe ori sa obţină o nota mare si la examene.  Elevii spun că subiectele au fost 

abordabile şi pentru cei mai mulţi este o obişnuinţă de a participa la olimpiade. Indiferent de 

clasa în care este elevul, structura subiectelor a fost aceeaşi. Un accent deosebit s-a pus pe 

imaginaţia copiilor, pe  creativitatea lor. 

 

Creativitatea şi talentul la limba română nu sunt la îndemâna oricui, reuşesc să-şi exprime 

impecabil gândurile doar acei copii, care citesc mult, iar copiii  veniţi la Slatina  au demonstrat 

cunoştinţe bogate  şi au reuşit să convingă şi juriul exigent, că limba maternă este  pentru ei o 

modalitate certă de a se afirma. 

 

Profesorii de specialitate  Maria Alb, Mariana Borca, Ana Pulisca, Ileana  Gandic, Valentina 

Borca au trecut şi ei prin mari emoţii, căci era evaluat nu doar gradul de cunoştinţe al 

discipolilor, ci şi talentul lor de a transmite  dragostea faţă de  însuşi ceea ce-i defineşte ca 

popor  pe cei 40 de mii de români din Transcaraptia. 

http://bucpress.eu/cultura/elevii-romani-din-raionul-teceu-8079
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Au trecut vremurile şi regimurile peste ei, au  fost făcute  încercări de a-i priva de dreptul de a  

cânta şi a plânge româneşte, dar ei s-au opus  aşa cum o fac de fiecare dată. Şi dacă astăzi   

cuvântul de salut  ce şi-l adresează unul altuia românii nu mai conţine un amalgam de vorbe 

nedesluşite ,ci se rosteşte  cu demnitate: lăudăm pe Isus e  datorită lor, cutezanţei şi 

rezistenţei de care au dat dovadă în vremurile de restrişte. Şi nu în ultimul rând  şcolile. 

 

Nu toţi copiii sunt înzestraţi cu harul de a însuşi perfect arta comunicării şi expresivităţii în 

vorbire,dar de pedagogi depinde să le cultive dragostea de a citi şi a cunoaşte. 

 

 

 

Acasă au plecat mulţumiţi atât profesorii, cât şi discipolii lor: olimpiada regională  de limbă, 

literatură română, creativitate şi comunicare le-a adus satisfacţii sufleteşti, dar  le-a amintit o 

dată în plus, că firul Ariadnei ce-i poartă  prin labirinturile istoriei, limbii muzicii şi horelor 

româneşti trebuie  ţinut bine în mâini, dacă se doreşte  ca  tânăra generaţie de români din 

Transcarpatia să   ducă mai departe faima strămoşilor lor, şi mândria de a fi români.  

Premianţii  olimpiadei  raionale Teaciv (Teceu): 
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Clasa IX (9 participanţi)  - pe locul I s-a plasat Lişman Anastasia , şcoala  numărul 2 din 

Slatina 

 

Clasa IX (7 participanţi)  locul I – Grin Augustina –Maria – Liceul Mihai Eminescu Slatina 

 

Clasa XI  - 6  participanţi  -  locul I conform deciziei juriului   a revenit  liceistei Pricop  Nicoleta 

 

Pe lângă spiritul pragmatic  ce se cultivă aici cu atâta  eficienţă e necesar de a-i face să devină 

competitivi, dotaţi  şi harnici în ale cunoaşterii.  Împreună cu profesorii de limbă şi literatură 

română noi, jurnaliştii de la Ujgorod  avem o misiune onorifica – de a renaste, a  ctitori si a 

perpetua valorile spiritual ale românilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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2.285 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/2-285-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

2.285 locuri de muncă vacante: 

 

Spania – 804 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură – cules căpşuni, 4 

tehnician turbine eoliene; 

 

Germania – 537 locuri de muncă: 120 curier, 54 electrician, 53 instalator, 53 sudor, 51 lăcătuş, 

50 personal curăţenie, 19 şofer camion, 15 commis de rang, 13 mecanic industrial, 12 commis 

de cuisine, 11 camerista/roomboy, 6 bucătar, 6 şef de tură, 5 lucrător în construcţii, 4 manager 

hardware sisteme de securitate, 4 manager software sisteme de securitate, 4 mecanic auto, 4 

mecanic echipamente de prelucrare plastic şi cauciuc, 4 operator maşini CNC, 4 ospătar, 4 

şofer autobuz, 3 instalator maşini, 3 mecanic precizie, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 3 

specialist restaurant, 2 chef de partie, 2 inginer verificare şi validare, 2 măcelar, 2 personal în 

domeniul gastronomiei de sistem, 2 recepţioner, 2 tâmplar, 1 chef de rang, 1 constructor de 

acoperişuri, 1 coordonator activităţi arhitectura electrică, 1 dezvoltator sistem Android, 1 

inginer de sistem, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer proiectant, 1 lucrător finisaje în construcţii, 1 

manager hotel, 1 mecanic camioane, 1 specialist hotel, 1 tehnician instrumentare şi control, 1 

tehnician sisteme de răcire, 1 tehnician sisteme electrice; 

 

Marea Britanie – 342 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 100 curier liber 

profesionist, 40 infirmier, 1 ciontolitor, 1 muncitor necalificat; 

 

Danemarca – 200 locuri de muncă: 200 lucrător în agricultură; 

 

https://www.timpromanesc.ro/2-285-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Olanda – 93 locuri de muncă: 60 operator la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor 

alimentare, 25 culegător ardei, 5 muncitor în sera de flori, 3 electrician construcţii; 

 

Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav; 

 

Irlanda – 72 locuri de muncă: 60 îngrijitor persoane, 10 asistent social, 2 asistent medical; 

 

Malta – 32 locuri de muncă: 15 mecanic de aeronave, 10 tehnician proces, 7 instalator ELV; 

 

Austria – 30 locuri de muncă: 30 montator de mobilă; 

 

Norvegia – 23 locuri de muncă: 10 vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperişuri, 1 dentist, 

1 designer structural, 1 frizer, 1 inginer sistem electric, 1 inginer de proiectare a conductelor, 1 

senior inginer automatist; 

 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 şofer de TIR internaţional, 10 zidar; 

 

Suedia – 17 locuri de muncă: 8 mecanic maşini utilaje grele, 8 operator CNC, 1 tinichigiu auto; 

 

Croaţia – 15 locuri de muncă: 5 fierar betonist, 5 tâmplar, 5 zidar; 

 

Slovenia – 8 locuri de muncă: 5 bucătar, 2 frizer/cofor, 1 inginer mecanic; 

 

Slovacia – 7 locuri de muncă: 4 cameristă, 2 ajutor pentru bucătarie, 1 specialist în 

administraţie; 
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Ungaria – 4 locuri de muncă: 1 agent vânzări, 1 contabil analitic, 1 lăcătuş mecanic, 1 

manager produs; 

 

Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 personal servicii suport 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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CENTERNARULMARIIUNIRI ANTALOGIA LITERARĂ „THE MANY FACES OF 1918” A 

FOST LANSATĂ ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT ÎN LUXEMBURG 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/21/centenarulmariiuniri-antologia-literara-the-many-faces-of-

1918-a-fost-lansata-in-cadrul-unui-eveniment-in-luxemburg--214736 

 

Antologia de texte literare "The many faces of 1918" (Multele feţe ale anului 1918 n.r.) a fost 

lansată marţi, în Luxemburg, cu ocazia împlinirii unui secol de la încheierea Primului Război 

Mondial, în prezenţa Alteţei Sale Regale Marele Duce Henri de Luxemburg, conform unui 

comunicat al Ambasadei României în Marele Ducat al Luxemburgului remis Agerpres. 

 

În cadrul antologiei sunt readuse în prim-plan numeroasele semnificaţii ale anului 1918 pentru 

fiecare dintre cele 17 naţiuni implicate în proiect, sub forma unor eseuri literare pe această 

temă. România este reprezentată în cadrul Antologiei de scriitorul Ioan T. Morar (care a fost 

prezent la evenimentul de lansare), cu textul "O dimineaţă la Viena" ("A morning in Vienna"), 

inspirat din fapte istorice reale. În conţinutul acestuia este surprins momentul în care soldaţii 

români din armata imperială austriacă sunt dezlegaţi de jurământul depus faţă de împărat şi 

depun un nou jurământ de credinţă faţă de naţiunea română. 

 

Antologia mai cuprinde texte semnate de autori din Austria, Belgia, Cehia, Franţa, Germania, 

Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Serbia, Elveţia, Turcia, Ungaria, Marea Britanie 

şi Statele Unite ale Americii. Textele sunt redactate în limbile naţionale ale autorilor, cu 

traducere în limba engleză. 

 

Evenimentul de lansare a avut loc la prestigiosul Institut Pierre Werner, găzduit de Abaţia 

Neumunster, unde România a semnat, în 2005, Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Antologia va fi distribuită gratuit în biblioteci, şcoli, instituţii publice de cultură din Luxemburg şi 

din statele participante şi este disponibilă spre consultare on-line, împreună cu fotografiile de 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/21/centenarulmariiuniri-antologia-literara-the-many-faces-of-1918-a-fost-lansata-in-cadrul-unui-eveniment-in-luxemburg--214736
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/11/21/centenarulmariiuniri-antologia-literara-the-many-faces-of-1918-a-fost-lansata-in-cadrul-unui-eveniment-in-luxemburg--214736
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la evenimentul de lansare, pe site-ul Ambasadei României în Marele Ducat al Luxemburgului. 

 

Participarea Ambasadei României din Luxemburg la acest proiect se circumscrie acţiunilor de 

diplomaţie publică şi culturală angajate sub semnul celebrării Centenarului Marii Uniri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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SENATORUL VIOREL BADEA: ESTE NEVOIE DE SOLUŢII GRABNICE PENTRU 

PROBLEMELE COPIILOR CU PĂRINŢII PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-este-nevoie-de-solutii-grabnice-pentru-problemele-copiilor-

cu-parintii-plecati-la-munca-in-strainatate/ 

 

”Este nevoie de un semnal politic cât mai ferm şi la cel mai înalt nivel de decizie, în vederea 

identificării unor soluţii cât mai grabnice pentru cei peste 100.000 de copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate”, afirmă senatorul Viorel Badea, în urma participării, la Palatul 

Cotroceni, la o masă rotundă cu participare internaţională dedicată situaţiei copiilor cu părinţii 

plecaţi la muncă în străinătate.În alocuţiunea susţinută în cadrul acestui eveniment, în calitate 

de raportor al APCE pe tema impactului migraţiei muncii asupra copiilor rămaşi în ţările lor de 

origine, parlamentarul a salutat iniţiativa de abordare a subiectului,  ”spinos şi extrem de 

îngrijorător”, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României. 

 

Lipsa afecţiunii părinteşti se răsfrânge în mod ireversibil asupra dezvoltării copiilor, psihologii 

confirmând, în cazul acestora, manifestarea unui spectru larg de tulburări de comportament 

(anxietate şi frustrare, instabilitate afectivă însoţită de depresie, izolare şi evitarea contactului 

cu cei din jur, lipsa stimei de sine, agresivitate şi iritabilitate, iar în cele mai grave cazuri chiar 

suicid); performanţele şcolare modeste sau chiar risc de abandon şcolar, un grad mai ridicat 

de vulnerabilitate în ceea ce priveşte consumul de droguri sau o tendinţă mai accentuată de a 

se alătura unor cercuri de prieteni cu preocupări care adesea transcend limitele legii se 

numără de asemenea printre alte tulburările psihocomportamentale care se manifestă din 

păcate în cazul acestor copii. 

 

”Aşa cum a subliniat şi preşedintele României, dl. Klaus Iohannis, în alocuţiunea sa, ”rănile 

afective sunt cele mai greu de alinat şi, în absenţa părinţilor, întreaga societate trebuie să se 

preocupe de situaţia acestor copii. O Românie educată şi puternică nu are voie să-şi ignore 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-este-nevoie-de-solutii-grabnice-pentru-problemele-copiilor-cu-parintii-plecati-la-munca-in-strainatate/
https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-este-nevoie-de-solutii-grabnice-pentru-problemele-copiilor-cu-parintii-plecati-la-munca-in-strainatate/
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nici unul dintre copiii săi!”. Acest pas spre responsabilizarea autorităţilor şi a întregii societăţii 

era mai mult decât necesar”, mai arată senatorul Badea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BULGARIA: CODURI PORTOCALIU ŞI GALBEN DE PRECIPITAŢII 

https://www.timpromanesc.ro/bulgaria-coduri-portocaliu-si-galben-de-precipitatii/ 

 

Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar anunţă că în perioada 21 – 22 

noiembrie 2018, întreg teritoriul Bulgariei va fi afectat de căderi însemnate de precipitaţii sub 

formă de ploaie, pe alocuri cu formare de polei şi au fost emise următoarele coduri de 

atenţionare meteorologică:Cod portocaliu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ploaie în 

regiunile: Stara Zagora, Haskovo şi Kârdjali. În aceste regiuni vor cădea însemnate cantităţi de 

precipitaţii sub formă de ploaie, care vor atinge valori între 30 şi 50 litri/mp; 

 

Cod galben pentru căderi de precipitaţii sub formă de ploaie, cu formare de polei, în regiunile: 

Vidin, Montana, Vraţa, Loveci, Pleven, Gabrovo, Veliko Târnovo şi Ruse. În aceste regiuni vor 

cădea însemnate cantităţi de precipitaţii sub formă de ploaie, cu valori între 20 şi 25 litri/mp. 

Există pericolul formării de polei; 

 

Cod galben pentru căderi de precipitaţii sub formă de ploaie în regiunile: Pernik, Kiustendil, 

Blagoevgrad, Sofia, Sofia-Regiune, Pazardjik, Smolian, Plovdiv, Sliven, Yambol, Târgovişte, 

Razgrad, Silistra, Şumen, Dobrici, Varna şi Burgas. În aceste regiuni vor cădea însemnate 

cantităţi de precipitaţii sub formă de ploaie, cu valori cuprinse între 20 şi 30 litri/mp. 

 

Se recomandă să se urmărească cu atenţie situaţia din zonele respective, iar şoferii să 

conducă preventiv, cu viteză adecvată şi să aibă autoturismele echipate corespunzător 

circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de iarnă, să respecte strict semnalizarea rutieră 

temporară montată şi indicaţiile/semnele organelor de control aflate la faţa locului. Pe perioada 

instituirii codurilor de atenţionare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să 

fie închise circulaţiei rutiere din cauza formării de polei sau a vizibilităţii reduse. 

 

https://www.timpromanesc.ro/bulgaria-coduri-portocaliu-si-galben-de-precipitatii/
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Se pot obţine informaţii despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, informaţii despre 

starea actuală a drumurilor de pe aplicaţia gratuită LIMA (n.a.- deocamdată doar în limba 

bulgară) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră” – 

www.api.bg şi non-stop de la numărul de telefon 070013020. În cadrul Agenţiei menţionate 

funcţionează pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul Situaţional, care colectează 

şi sintetizează datele privind situaţia drumurilor republicane/publice. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, 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 telefonul de 

permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AGERPRES A PREZENTAT LA STUTTGART EXPOZITIA DE FOTOGRAFIE ROMANIA: 

EVOLUTIE SI FILMUL ”MAREA UNIRE – ROMANIA, LA 100 DE ANI” 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-stuttgart-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-

marea-unire-romania-la-100-de-ani/ 

 

 Agenţia Naţională de Presă Agerpres a prezentat, la Stuttgart, în Sala Mică din incinta 

Kursaal Stuttgart, expoziţia de fotografie Romania: Evolutie si documentarul video ”Marea 

Unire – Romania, la 100 de ani”, în cadrul evenimentului ”România Centenar”, organizat de 

Asociaţia EU Reflect – Asociaţie pentru dialog intercultural Stuttgart e.V. 

 După prezentarea filmului documentar a avut loc o discuţie deschisă despre istoria 

românilor în care au fost subliniate necesitatea şi importanţa unităţii şi a integrităţii neamului 

românesc. Totodată, cei care au luat cuvântul au arătat că este nevoie de eforturi astfel încât 

istoria să fie viu păstrată şi transmisă generaţiilor vitoare. Printre cei care au participat la 

discuţii s-au aflat Gunter Friedmann, de la Asociaţia Germanilor Originari din Banatul Montan, 

dr.med. Mihai Neagu, directorul Bibliotecii Române din Freiburg, Evert van Grootel. 

 La final, într-o atmosfera de sărbătoare, Ansamblul Hora Satului din Stuttgart a invitat 

publicul la horă. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-stuttgart-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/
https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-stuttgart-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/
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LANSAREA PROIECTULUI DIGITAL DEDICAT CENTENARULUI DESĂVÂRŞIRII UNITĂŢII 

NAŢIONALE, MUZEUL VIRTUAL AL UNIRII 

https://www.timpromanesc.ro/lansarea-proiectului-digital-dedicat-centenarului-desavarsirii-unitatii-nationale-

muzeul-virtual-al-unirii/ 

 

În anul celebrării Centenarului Desăvârşirii Unităţii Naţionale, Muzeul Naţional de Istorie a 

României (MNIR) anunţă lansarea Muzeului Virtual al Unirii. 

 

Site-ul, accesibil la pagina de web www.mvu.ro, va fi prezentat în cadrul unei conferinţe de 

presă ce va avea loc miercuri, 21 noiembrie 2018, ora 11:00, la sediul muzeului din Calea 

Victoriei nr. 12, Bucureşti, în Sala Lapidarium. 

 

Muzeul Virtual al Unirii, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin programul 

Centenar, este coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României, în parteneriat cu Arhivele 

Naţionale ale României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Muzeul 

Naţional de Istorie al Moldovei (Chişinău, Republica Moldova), Muzeul Naţional Cotroceni, 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (Cluj), Muzeul Naţional de Artă al României, 

Complexul Muzeal Naţional Moldova (Iaşi), Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – 

Cultul Mozaic (Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor din România), Muzeul Naţional Militar 

„Ferdinand I”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Bucovinei 

(Suceava), Complexul Naţional Muzeal ,,Curtea Domnească” din Târgovişte, Muzeul „Vasile 

Pârvan” din Bârlad, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Muzeul Naţional 

Peleş (Sinaia), Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Nordului Darabani, Muzeul Vrancei (Focşani), 

Muzeul „Octavian Goga” (Cluj), Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul Judeţean de 

Istorie şi Arheologie Prahova (Ploieşti), Muzeul Ţării Crişurilor (Oradea), Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane (Deva), Muzeul Naţional al Banatului (Timişoara), Muzeul Judeţean de 

Istorie (Braşov), Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă (Caransebeş). 

https://www.timpromanesc.ro/lansarea-proiectului-digital-dedicat-centenarului-desavarsirii-unitatii-nationale-muzeul-virtual-al-unirii/
https://www.timpromanesc.ro/lansarea-proiectului-digital-dedicat-centenarului-desavarsirii-unitatii-nationale-muzeul-virtual-al-unirii/
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Proiectul conţine imagini şi documente ale mărturiilor păstrate în instituţiile partenere, dar şi în 

colecţii private, precum arhiva Eugeniei Cadariu Bormioli, strănepoata fruntaşului ardelean 

Ştefan Cicio-Pop, construind, astfel, o valoroasă bază de date, disponibilă online. 

 

Mărturiile Unirii sunt variate, multe dintre acestea fiind puţin cunoscute de către publicul larg: 

ziare, fotografii, scrisori, cărţi, jurnale, aparate de fotografiat; steaguri, piese de mobilier şi 

îmbrăcăminte, obiecte personale ale participanţilor la acest mare eveniment istoric precum 

ceasuri, inele, timbre, tablouri, decoraţii, medalii, brevete, hărţi, ce conturează istoriile unirii cu 

România a Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (15/28 noiembrie 1918), Transilvaniei, 

Banatului, Crişanei şi Maramureşului, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. 

 

Site-ul prezintă cu ajutorul textelor şi imaginilor istoriile oraşelor Unirii – Chişinău, Cernăuţi şi 

Alba Iulia – , prezintă fruntaşii Unirii – basarabeni, bucovineni, ardeleni, regăţeni – şi destinul 

lor tragic de după 1945, când au fost exterminaţi, având ca „vină” făurirea României Mari. 

 

 

 

Muzeul Virtual al Unirii a unit prin istorii şi imagini, instituţiile culturale din România în Anul 
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Centenarului, şi va fi disponibil la adresa www.mvu.ro începând cu data lansării acestuia. 

 

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul: dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu – Director general 

al Muzeului Naţional de Istorie a României, dr. Cornel Constantin Ilie, director adjunct al MNIR, 

dr. Cristina Păiuşan, cercetător în cadrul muzeului, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor care 

au contribuit la realizarea acestui proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE ÎNTRE MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI ŞI BIROUL PENTRU RELAŢII CU DIASPORA DIN CADRUL 

CANCELARIEI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA 

http://www.mprp.gov.ro/web/memorandum-de-intelegere-intre-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-si-biroul-

pentru-relatii-cu-diaspora-din-cadrul-cancelariei-de-stat-a-republicii-moldova/ 

 

În cadrul şedinţei comune dintre Guvernul României şi cel al Republicii Moldova reunite în 

această perioadă la Bucureşti, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru 

Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de stat de la Chişinău au încheiat astăzi, 22 

noiembrie a.c., un Memorandum de Înţelegere. Documentul a fost semnat de ministrul pentru 

românii de pretutindeni, Natalia – Elena Intotero, şi ministrul afacerilor externe şi integrării 

europene, Tudor Ulianovschi, pentru BRD. 

 

Obiectivul acestui demers este de a integra eforturile administraţiei guvernamentale din 

România cu cele din Republica Moldova, în misiunea comună de a sprijini problematicile 

specifice cetăţenilor şi etnicilor români aflaţi peste hotare. Caracterul strategic al relaţiei 

speciale cu Republica Moldova conferit de comuniunea de limbă, istorie, cultură, tradiţii 

determină necesitatea unei acţiuni guvernamentale comune în domeniul protejării identităţii 

cetăţenilor noştri şi vorbitorilor de limba română din afara graniţelor ţării. În acest sens, 

Memorandumul îşi propune abordarea comprehensivă şi eficientă a relaţiilor cu membrii 

Diasporei pentru a le facilita accesul la educaţia în limba română, ca limbă maternă, în statele 

de reşedinţă, cu precădere în statele membre ale Consiliului Europei. Totodată, documentul 

are în vedere şi abordarea integrată şi coerentă a politicilor sectoriale şi economice privind 

cetăţenii plecaţi peste hotare pentru a desfăşura activităţi lucrative sau de studiu. 

 

De asemenea, Memorandumul urmăreşte susţinerea parcursului european al Republicii 

Moldova, care rămâne un obiectiv esenţial al statului român enunţat ca prioritate în Programul 

http://www.mprp.gov.ro/web/memorandum-de-intelegere-intre-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-si-biroul-pentru-relatii-cu-diaspora-din-cadrul-cancelariei-de-stat-a-republicii-moldova/
http://www.mprp.gov.ro/web/memorandum-de-intelegere-intre-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-si-biroul-pentru-relatii-cu-diaspora-din-cadrul-cancelariei-de-stat-a-republicii-moldova/
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de Guvernare 2018 – 2020 şi în Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 

2019. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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VIZITĂ DE LUCRU ÎN MAREA BRITANIE A UNEI DELEGAŢII A MRP, ÎN MARJA BREXIT 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-in-marea-britanie-a-unei-delegatii-a-mrp-in-marja-brexit/ 

 

O delegaţie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a efectuat în perioada 17-19 

noiembrie o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în condiţiile celor 

mai recente evoluţii privind procesul de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit) şi 

a nevoii de informare a românilor stabiliţi pe teritoriul britanic cu privirile la drepturile şi 

obligaţiile ce le revin post-Brexit. 

 

Vizita de lucru a avut loc în contextul în care negociatorii europeni şi cei britanici au agreat 

forma Acordului de retragere, documentul urmând să fie supus aprobării Parlamentului 

European şi a Legislativului de la Londra. 

 

Sâmbătă, 17 noiembrie a.c., în prima zi a deplasării, delegaţia MRP condusă de subsecretarul 

de stat Victor Ionescu a avut o întrevedere informală cu reprezentanţi ai filialei din Marea 

Britanie a Ligii Studenţilor Români din Străinătate, cu reprezentanţi ai cultelor şi cu membrii 

comunităţii şi au participat la conferinţa anuala GRASP (Global Romanian Society of Young 

Professionals) şi la dezbaterea „100 years past, 100 years to come” organizata de Forumul 

Arhitecţilor şi Urbaniştilor România (RAUF). 

 

Deşi diverse în ceea ce priveşte formatul, toate reuniunile au avut ca temă principală 

elementele acordului de retragere a Regatului Unit din UE, bunăstarea cetăţenilor români 

stabiliţi pe teritoriul britanic fiind o prioritate a MRP. 

 

De asemenea, participanţii la discuţii şi-au manifestat interesul faţă de preluarea de către 

România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019. În marja 

preşedinţiei deţinute de România, MRP va organiza reuniuni la Bucureşti, Bacău şi Craiova, la 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-in-marea-britanie-a-unei-delegatii-a-mrp-in-marja-brexit/
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nivel de experţi, pe tematici importante pe agenda europeană precum libera circulaţie a 

lucrătorilor în spaţiul comunitar şi reîntoarcerea şi reinserţia socio-profesională a diasporei. 

 

Duminică, 18 noiembrie, la invitaţia Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord şi cu sprijinul comunităţii creştin-ortodoxe din Londra, delegaţia MRP a 

participat la o sesiune de informare pe tema Brexit. Subsecretarul de stat Victor Ionescu le-a 

prezentat participanţilor elementele principale ale acordului de retragere, precum şi mesajul de 

susţinere si implicare a ministerului. 

 

Reprezentanţii ministerului au continuat vizita de lucru în prezenta pastorului Vili Costescu de 

la Biserica Adventistă, purtând discuţii despre generaţiile tinere de români şi procesul britanic 

de dobândire a dreptului de şedere. 

 

În cursul serii, delegaţia a vizitat Biserica Penticostala “Peniel” Londra, unde a prezentat pe 

larg problematica Brexit şi a dialogat cu fiecare participant în parte. Agenda zilei a inclus şi o 

întâlnire cu comunitatea românească, unde au participat reprezentanţi ai mediului asociativ şi 

ai celui de afaceri din Londra şi împrejurimi. 

 

Luni, 19 noiembrie, delegaţia MRP a vizitat doua şantiere situate în Wembley şi Luton, unde 

lucrează aproximativ 3.000 de români. În discuţiile cu reprezentanţii ministerului, conaţionalii s-

au referit la necesitatea de a fi mai bine informaţi cu privire la aspecte precum dreptul de 

şedere şi contextul economic. Subsecretarul de stat Victor Ionescu le-a comunicat existenţa 

punctului de contact ce le este dedicat la nivelul MRP, încurajându-i să trimită întrebări şi 

sesizări la adresa brexit@mprp.gov.ro. De asemenea, demnitarul s-a referit la măsurile luate 

de Guvernul României pentru reîntoarcerea şi reinserţia profesională a românilor din diaspora, 

răspunzând interesului manifestat pe această temă de românii care au luat parte la 

întrevedere. 
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