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SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL MARE LA „ZORILE BUCOVINEI” (VIDEO) 

 http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2334/ 

 

 

Ziua de 2 iulie, când Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte pe Domnitorul Ştefan cel Mare 

şi Sfânt, viteaz şi neînfricat domnitor, ctitor de biserici şi mănăstiri,  apărătorul Ţării şi 

creştinătăţii, a fost una deosebită pentru românii cu dragoste de neam în suflet, adunaţi într-o 

suflare românească, în Anul Centenarului Marii Uniri, la sărbătoarea Sfântului Voievod Ştefan 

cel Mare în Casa Limbii Române, la sediul ziarului „Zorile Bucovinei”  pentru a-i cinsti memoria 

apărătorului şi unificatorului Domn. 

 

Or, de ziua Sfântului Ştefan cel Mare, când la Voievodala Mănăstire Putna, Mecca românilor 

de pretutindeni, a fost prăznuit „Atletul lui Cristos”, redacţia „Zorilor Bucovinei”  a devenit 

neîncăpătoare pentru toţi iubitorii de Neam şi  Grai. Evident, ne-a adunat Sfântul Ştefan cel 

Mare  sub aripa sa protectoare, căci suntem într-o grea primejdie, într-o gură de moarte, acum 

avem cel mai mult nevoie de a ne proteja identitatea, de a ne păstra Limba, însăşi existenţa pe 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2334/
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aceste meleaguri ştefane străbune. 

E regretabil că nici în Anul Centenarului, pe deal, în Codrii Cosminului, la hotar cu Hruşăuţi – 

Plaiul lui Vodă,  n-a fost încă înălţat un  monument  atletului creştinătăţii, iar crucea de lemn, 

înălţată cu ani în urmă, a putrezit şi a căzut, fapt sensibilizat de iniţiatorul şi moderatorul 

manifestării, redactorul-şef Nicolae Toma, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români 

Independenţi din regiunea Cernăuţi, care, în succintul său excurs, a evocat personalitatea 

Voievodului, referindu-se la cei 47 de ani de domnie, în care Marele Voievod a repurtat 44 de 

războaie şi după fiecare bătălie câştigată a înălţat tot atâtea biserici şi mănăstiri, dar şi l-a 

cartea „Cosminul”, autor Eduard Fischer, originar din  Carapciu pe Ceremuş, care, în pofida 

tuturor inexactităţilor, este prima carte ce a apărut despre lupta lui Ştefan cel Mare cu regele 

polon Ioan Albert în Codrii Cosminului, în 1497, gazda  manifestării aducând sincere mulţumiri 

Consulatului General al României la Cernăuţi, Excelenţei sale, dnei Eleonora Moldovan pentru 

susţinere şi dl consul Aurelian Rugină pentru prezenţă: „Sunt persoane care la „Zorile 

Bucovinei” au venit pentru prima dată, vă mulţumesc pentru dragostea ce-o manifestaţi faţă de 

Ştefan cel Mare, numit de istoricul Gh.  Kirileanu  „Icoana sufletului românesc”. 

 „Trăiască Naţia!”, încearcă să ne deprindă cu salutul lui Mihai Eminescu, diplomatul român, 

consulul Aurelian Rugină,  „Sus cu dânsa!” a fost răspunsul românilor  din sala arhiplină a 

sediului redacţiei, conştientizând că  „Zorile Bucovinei” ar  trebui să aibă o sală mult mai mare, 

 onorat să se afle la o manifestare ce îşi propune să omagieze memoria Voievodului pe care 

Papa de la Roma l-a  definit „Atlet al lui Cristos”, care a fost o pavăză împotriva acelui val de 

cucerire, de islamizare a Europei, menţionând că amintirea personalităţii lui a fost unul din 

elementele determinante  în renaşterea naţională din Basarabia şi Bucovina după 1985, când, 

în contextul „perestroicii” gorbacioviste,  românii din uniunea sovietică, deşi ştiau cine sunt, au 

îndrăznit, cu şi mai mare tărie, să-şi afirme identitatea şi să ceară respectarea drepturilor. Iar 

unul din elementele cruciale ce au marcat această luptă a fost premodelarea centrului 

Chişinăului, la intrarea în Parcul Central, după multe lupte şi controverse, demersuri, Ion 

Ungureanu, ministrul culturii de atunci, a reuşit  îndepărtarea statuii lui Lenin şi aducerea în 

prim plan a monumentului Voievodului român Ştefan cel Mare, care, simbolic, apără cu sabia 

identitatea românilor din întreg spaţiul dintre Prut şi Nistru,  dl Aurelian Rugină conştientizând 
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că personalitatea strălucitului Voievod este unul din  elementele ce ne ajută să ne păstrăm 

identitatea românească. 

 

Un moment înălţător de armonie spirituală, dedicat celui care a luptat pentru Ţară, popor şi 

credinţă, ne-au dăruit tânăra, dar cunoscuta cântăreaţă Ana-Maria Calancea, talentaţii discipoli 

ai şcolii Populare de Artă din Cernăuţi, conducător Iurie Levcic, care au venit la sărbătoare  

într-un număr impresionant. 

Ca o rugă la unire şi împăcare au răsunat cântecele interpretate de simpatica şi talentata Ana-

Maria Calancea,  laureată a mai multor concursuri locale, naţionale şi internaţionale : „Ai putea 

trăi împărăteşte, neamule, /Nu ştiu care duşman ne-nvrăjbeşte. /Nu ştiu cine, Doamne, ca o 

fiară, neamule, /Stă în noi şi nu-l mai dăm afară…”, cu vocea-i catifelat de dulce încheind cu 

cântecul patriotic  „Doamne, ocroteşte-i pe români”.  Pe aceleaşi note superbe, membrii 

Ansamblului „Perla”, conduşi de tânăra Ana Hostiuc, profesoară de canto, ne-au purtat virtual 

pe aripa timpului de la acel  „Apus de soare”, „Când a fost să moară Ştefan”, răvășindu-ne 

sufletele cu  piese patriotice „Din Moldova lui Ştefan”,  iar prin piesa „Cântă cucu”, avertizându-

ne să nu uităm că am fost înstrăinaţi deŢară. 

Redactorul-şef  Nicolae Toma i-a mulţumiri dlui Iurie Levcic pentru aceşti vlăstari talentaţi de 

români, demni urmaşi ai lui Ştefan cel Mare, graţie cărora „Ştefan Vodă al Moldovei mai 

trăieşte”, „şi în fiecare suflet se mai naşte un Ştefan”. 
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Sărbătoarea noastră n-a dus lipsă nici de tineri, nici de cadre didactice, printre care dna Elena 

Purici, prezentă la mai toate manifestările noastre, dnii Ion Bândiu din Ostriţa-Mahala, Ion 

Abobuţoaie, Aurel Vornic şi Larisa Jar  de la Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi ş. a. 

O adevărată lecţie de istorie a românilor ce ne-a emoţionat până la lacrimi a ţinut profesorul 

Ion Abobuţoaie, care a specificat că cinstirea Voievodului e un moment şi de educaţie a tinerei 

generaţii, referindu-se la cursul facultativ  de  predare în şcoli a istoriei poporului român, 

alcătuit  de profesorul Aurel Vornic şi  aprobat anul precedent de Ministerul Învăţământului din 

Ucraina, conform căruia, studierea istoriei românilor poate fi introdusă în toate şcolile cu 

predare în limba română din Ucraina, doar cu consimţământul şi dorinţa directorilor, 

administraţiei şcolilor. „Desigur, ar fi mai bine dacă ar fi obiect de studiu obligatoriu în şcoli, 

ceea ce ar trebui să insistăm noi şi asociaţiile naţional-culturale pentru a-i îndemna pe directori 

să introducă acest obiect, căci mulţi elevi nu cunosc istoria neamului, cine a fost Ştefan cel 

Mare, personalitatea pe care trebuie s-o urmăm în patriotism şi dragoste de Ţară, epoca de 

glorie ce ne-a dat putere de rezistenţă în decursul deselor schimbări ale cârmuitorilor ţinutului 

nostru în componenţa diferitor puteri, ca profesorul să le sădească în suflet seminția 

sentimentelor patriotice că sunt români. Va trebuie să cunoască istoria neamului, ca  să-şi 

poată apăra identitatea naţională. Am fost şi suntem  oameni paşnici şi loiali, am trăit şi trăim 

în armonie, înţelegere cu vecinii, dar suntem oprimaţi, ni se fură limba, ni se încalcă drepturile 

minoritare. Suntem popor băştinaş, aici s-au născut şi au crescut părinţii noştri, avem dreptul 

să ne apărăm identitatea, limba, adevărul istoric”. 
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Profesorul de istorie Aurel Vornic a recunoscut că a alcătuit programa respectivă graţie 

profesorului său Arcadie Moisei, cursul de istorie al românilor având  sorţi de izbândă  datorită 

şi ungurilor care au înaintat aceeaşi programă -  cursul de predare a istoriei  poporului ungar, 

învingând împreună în lupta cu birocraţia, menţionând calităţile de diplomat iscusit al 

Voievodului, de apărător al creştinătăţii şi al moşiei: „Toţi vecinii au dorit să aibă cu Ştefan cel 

Mare relaţii bune, poporul l-a adorat, iar duşmanii l-au stimat”.  Dl Aurel Vornic s-a adresat 

către toţi profesorii,  dacă au nevoie de materiale, dumnealui e disponibil să le trimită prin 

poşta electronică, ca elevii să cunoască istoria poporului român, cine a fost Ştefan cel mare: 

„Oameni buni, dacă nu noi, atunci cine? Totul se poate numai cu dorinţă şi fără de frică!”. 

 Remarca dlui Aurelian Rugină că noua Lege a Învăţământului, cu excepţia  art. 7,  este foarte 

bună, conferă autonomie şcolilor, care pot să adopte programe, să încheie parteneriate cu 

cine doresc, fără să depindă de autorităţile raionale şi regionale, ceea ce e un mare progres 

pentru a studia istoria românilor, a fost binevenită, cu atât mai mult că în şcoli poate legal să 

se citească cursul de istorie al poporului român. 
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La Voloca, mândră vatră de oameni gospodari de veche viţă românească, Ştefan cel Mare e la 

el, Acasă. Mai bine zis, e adus prin bustul instalat în curtea Şcolii Medii, dar şi prin cinstirea în 

fiecare an, la 26 octombrie, de ziua marii bătălii din Codrii Cosminului,  prin contribuţia direcţiei 

şcolii, adjunctului Maria Onofreiciuc, organizatoarea manifestărilor, dar, indiscutabil, şi prin 

aportul nemijlocit al eruditului  profesor de română Nicolae Mintencu, Învăţător Emerit al 

Ucrainei, Cetăţean de Onoare al comunei Voloca, care,  de Ziua şcolii –  Ziua Marelui Ştefan, 

la 26 octombrie, şi nu numai, înscenează cu elevii diverse scenete, printre care şi „Apus de 

soare”, de Barbu-Ştefănescu  Delavrancea, dedicat acelui care ne-a apărat şi Limba, şi 

Neamul, şi Ţara, menţionând că şi la Voloca acest curs al istoriei românilor, pe care l-a predat 

şi dumnealui, a dispărut. „Dacă pierdem obiceiurile, tradiţiile, pierdut atunci e şi graiul, totul, 

satul nostru românesc”, şi-a încheiat discursul dascălul şi rapsodul Nicolae Mintencu 

continuând cu melodioasa-i voce piesa înstrăinării „Cântă cucul, bată-l vina, de răsună-n 

Bucovina”. 

O adiere de bucurie a răzbătut în Casa Mare a „Zorilor Bucovinei” din Ceahor, comună 

românească din rădăcină, dar ucrainizată,  profesorul universitar Veronica Hriţcu a anunţat că 

în şcoala locală, cu predare în limba ucraineană, din iniţiativa dumneaei, la insistenţa surorii 

sale, a fost introdus cursul facultativ de studiere a limbii române. Dna Veronica Hriţcu s-a 

referit şi la vocaţia sa de ghid, idee apărută după vizitarea Cetăţii Hotin, când ghidul ucrainean 

nici n-a amintit că fortăreaţa i-a aparţinut lui Ştefan cel Mare. În prezent organizează excursii 

cu grupe ucrainene, savanţi, profesori din Kiev,  la Putna, la mănăstirile din Bucovina, la 

obiectivele turistice din Transilvania, povestindu-le adevărul istoric de la  daci încoace, istoria 

lui Ştefan cel mare. „Le spun că Dragoş Vodă a eliberat de tătari  teritoriul între Prut şi Nistru şi 

a înfiinţat Moldova în 1359. Excursia începe nu în România, ci pe deal, la Cosmin, unde îşi 

înalţă turlele biserica din Hruşăuţi, construită întru cinstirea lui Ştefan cel Mare. La Putna le 

lămuresc mai profund de ce Voievodul e numit „Ştefan cel Mare, Ştefan cel Bun, Ştefan cel  

Sfânt”. Doamna Veronica urzeşte  speranţa în urmaşi, cei câţiva tineri discipoli, pe care-i 

pregăteşte ca ghizi, ca ei să povestească istoria adevărată a României. 
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Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina, Cetăţean de Onoare al satului 

Ropcea, cu hramul Bisericii „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, conducătoarea artistică a Ansamblului 

Etnofolcloric model „Izvoraş”, îndrăgita şi cunoscuta cântăreaţă de muzică populară a dat glas 

propriilor versuri, amintindu-ne încă o dată istoricul adevăr că : „Avem un grai pe lume, /avem 

un falnic neam, /Bogdan, Mihai, Corvine, /un Cuza şi-un Ştefan…”, adresând mulțumiri 

redacţiei pentru frumoasele manifestări organizate, Consulatului General al României la 

Cernăuţi care ne cunoaşte ofurile şi problemele pentru susţinere şi participare, rememorând 

că, conform unor legende, Ştefan cel Mare ar fi trecut din Pocuţia în Moldova prin Ropcea, 

legând chiar calul la o fântână, că dumneaei, împreună cu Ansamblul „Izvoraş”, în 1997,   a 

avut marea onoare să cânte la Stejarul simbolic al lui Ştefan cel Mare din Codrii Cosminului, la 

aniversarea marii bătălii, organizând aici pelerinaje şi spectacole cu copii de la şcoală, dar şi 

1992, la Putna, când a fost canonizat  Ştefan cel Mare, referindu-se şi la Muzeul şcolii, 

directoare al căruia este, cu evidente urme dacice, sfinte relicve, adunate împreună cu copiii. 

 

Îmbogăţit cu elemente lirico-patriotice, repertoriul  Ansamblului Etnofolcloric „Ţărăncuţa” din 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

9 

Marşinţi, raionul Noua Suliţă, condus de talentata conducătoare artistică, poetă şi meşteriţă 

populară Sofia Roşca, a perseverat cu un cântec în premieră despre Ştefan cel Mare, în regia 

armoniei versurilor, poeta şi compozitoarea, după cum a recunoscut, fiind ajutată de 

profesoara Elena Purici. Ce-i drept, talentatele ţărăncuţe din Marşinţi au cules în acea zi nu 

puţine aplauze, prin alte câteva cântece lirice, purtându-ne pe aripi de dor. 

Profesorul Octavian Voronca, membru în conducerea mai multor societăţi, a evocat cei 514 ani 

de la trecerea în nefiinţă a vrednicului Domn, păstrarea independenţei Ţării, amintind de 

momentele de vârf  din 1992 de la Putna, unde a fost prezent împreună cu ceilalţi membri ai 

Corului „Dragoş Vodă”,  când a fost canonizat Ştefan cel Mare şi Sfânt. „ Dacă dorim să-i 

determinăm pe tineri că suntem apărătorii identităţii noastre naţionale trebuie să organizăm 

pentru ei nu doar plecări în vacanţă la mare pe litoralele Patriei noastre istorice, ci şi pelerinaje 

la Putna, la mormântul lui Ştefan cel Mare, la Cimitirul „Belu” din Bucureşti, la mormântul lui 

Mihai Eminescu”. a conchis activistul. 

Ilie Popescu, preşedintele Societăţii  Regionale„Golgota”, prezent la eveniment alături de 

Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii Golgota” a românilor din Ucraina, s-a referit la două 

materiale, unul  publicat în „Zorile Bucovinei”, referitor la 500 de ani de la Bătălia din Codrii 

Cosminului şi la coincidenţa că 500 de polonezi au fost înhămaţi de arcaşii lui Ştefan cel Mare 

pentru a ara pământul şi a semăna ghindă, din care a crescut Dumbrava Roşie, mărturisind 

 că momentul îngenuncherii lui Ştefan cel Mare la Kolomyia îl consideră diplomatic: „Uneori 

trebuie să faci un pas înapoi ca apoi să poţi face mai mulţi înainte. Ştefan cel Mare le-a dovedit 

istoric că n-a fost închinare, ci un act diplomatic”. 

Gheorghe Melnic a menţionat iniţiativa lăudabilă a  redacţiei de a-l sărbători pe Ştefan cel 

Mare, de a organiza alte manifestări, „căci fiecare număr de ziar „Zorile Bucovinei” este istorie. 

Ar trebui ca în fiecare sat şi în  oraşul  Cernăuţi să avem câte o stradă ce poartă numele lui 

Ştefan cel Mare”. 

La reperul spiritual al românilor din Basarabia, unde în fiecare stejar secular, localnicii simt 

sufletul Voievodului moldav, la monumentul lui Ştefan cel Mare din  Chişinău, turnat la 

Bucureşti, în anul 1927, din bronz provenit de la 6 tunuri mari, capturate de la otomani în 

timpul războiului de independenta din anii 1877-1878, ce aparţine sculptorului Al. Plămădeală 
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şi a fost inaugurat la 29 aprilie 1928, la cea de-a 10-a aniversare a Unirii Basarabiei cu 

România, care a avut o soartă la fel de zbuciumată ca şi cea a viteazului Domnitor, s-a referit 

Maria Toacă, redactor-adjunct la ziarul „Zorile Bucovinei”, în cadrul manifestării fiind evocat şi 

pelerinajul din 2004 de la Putna, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele eterne 

a Voievodului, pelerinajele la Stejarul lui Ştefan cel Mare din Codriii Cosminului, organizate 

anual de părintele Ion Gorda protopop de Hliboca. 

  

 

Maria Dovghei, profesoară la Şcoala de Arte „Is. Vorobchevici” din Cernăuţi a încheiat 

emblematicul eveniment, dedicat celui mai viteaz şi strălucit Voievod, pe care l-a avut vreodată 

România – Ştefan cel Mare şi Sfânt – cu „Balada Turcului”, evocând cu glas cutremurător 

blestemul mamelor, când turcii le furau fetele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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”ROMÂNII DIN TIMOC LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE” 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-timoc-la-100-de-ani-de-la-marea-unire/ 

 

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

pentru Drepturile  Omului Negotin (Odbor Za Ljudska Prava Negotin), prin Timoc Press, va 

realiza un film documentar despre românii din Timocul sârbesc, în contextul Centenarului Marii 

Uniri. 

Realizarea filmului documentar va contribui la creșterea gradului de informare a românilor din 

Țară, din Valea Timocului, dar și din alte comunități istorice, precum și din diaspora, cu privire 

specificul comunității de români din Serbia de Răsărit și va facilita accesul specialiștilor, 

factorilor decizionali și instituțiilor de profil de la București, dar și din afara României, la o serie 

de explicații în legătură cu particularitățile acestei comunități. Conștientizarea unei continuități 

https://www.timpromanesc.ro/romanii-din-timoc-la-100-de-ani-de-la-marea-unire/
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a memoriei istorice, comune tuturor românilor este un alt element vizat de proiect. Filmările au 

loc în perioada 25 mai – 25 iulie 2018. 

Proiectul are loc în contextul marcării Zilei Românilor de Pretutindeni, se înscrie printre 

acțiunile dedicate Centenarului Marii Uniri și se încadrează în Planul de activități pentru anul 

2018 al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni – Program strategic – 

Spațiul cultural comun românesc – Centenar Marea Unire 1918 – 2018. 
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VESTE BUNĂ PENTRU TINERII ROMÂNI CARE SUNT STUDENȚI SAU VOR SĂ 

STUDIEZE ÎN MAREA BRITANIE. VOR BENEFICIA DE ACELEAŞI CONDIŢII 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/veste-buna-pentru-tinerii-romani-care-sunt-studenti-sau-vor-sa-

studieze-in-marea-britanie-vor-beneficia-de-aceleasi-conditii/ 

 

 

Tinerii români care doresc să acceseze sistemul educaţional britanic vor beneficia de 

aceleaşi condiţii ca până acum, chiar şi după momentul ieşirii Marii Britanii din Uniunea 

Europeană, a declarat managerul Departamentului Universităţi IntegralEdu, Ana Maria Papp. 

Potrivit unui comunicat de presă, Guvernul britanic a anunţat luni, 2 iulie, că studenţii din 

Uniunea Europeană, care învaţă la universităţi din UK, vor beneficia în continuare de acelaşi 

tratament ca şi studenţii englezi şi după Brexit, „cel puţin un an”. 

Damian Hinds, secretar la Ministerul Educaţiei, afirmă că, începând cu toamna lui 

2019,studenţii din Uniunea Europeană vor plăti aceeaşi taxă de şcolarizare ca şi studenţii 

englezi, iar accesul la susţinerea financiară va rămâne neschimbat, cel puţin un an după 

Brexit. 

Această situaţie va fi valabilă pe toată perioada studiilor, asigură Damian Hinds. 

„Guvernul scoţian a făcut aceeaşi declaraţie referitoare la studenţii din Uniunea 

Europeanăcare încep studiile la universităţile din Scoţia, din august 2019, aceştia fiind în 

continuare scutiţi de taxa de şcolarizare. Decizia anunţată vine şi în sprijinul universităţilor 

britanice, care nu mai au de ce să îşi facă griji în legătură cu numărul studenţilor şi a 

finanţărilor. Din punct de vedere politic, acesta poate fi văzut şi ca un gest de conciliere, 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/veste-buna-pentru-tinerii-romani-care-sunt-studenti-sau-vor-sa-studieze-in-marea-britanie-vor-beneficia-de-aceleasi-conditii/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/veste-buna-pentru-tinerii-romani-care-sunt-studenti-sau-vor-sa-studieze-in-marea-britanie-vor-beneficia-de-aceleasi-conditii/
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înaintea începerii negocierilor cu Uniunea Europeană, având în vedere că universităţile 

britanice speră să menţină accesul la o finanţare de 100 miliarde de euro, din fonduri UE”, se 

arată în comunicat. 

Potrivit aceleiaşi surse, Damian Hinds a reiterat şi promisiunea premierului în ceea ce priveşte 

taxele de şcolarizare din Anglia, care vor fi îngheţate la 9.250 de lire sterline pe an, în timp ce 

se efectuează o revizuire. Rata dobânzii la taxe va continua să crească în toamnă la 6,3%. 

În prezent, în Marea Britanie sunt aproximativ 135.000 de studenţi din Uniunea Europeană, 

iar conducerile universităţilor britanice au cerut recent “clarificarea urgentă” cu privire la 

statutul studenţilor din UE, care ar putea candida pentru cursuri începând din toamna anului 

2019. 
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BERLIN: ”RĂDĂCINI ROMÂNEȘTI OGLINDITE ÎN FOLCLOR” 

 https://www.timpromanesc.ro/berlin-radacini-romanesti-oglindite-in-folclor/ 

 

Institutul Cultural Român ”Titu Maiorescu” Berlin a organizat, în colaborare cu Ambasada 

României în Germania, un concert intitulat “Rădăcini românești oglindite în folclor ”, care a 

propus o evocare a cântecului popular din zona marilor regiuni folclorice ale României – 

Transilvania, Banat, Muntenia, Oltenia, Basarabia, aducând laolaltă cântecul de dragoste, 

doina, învârtita – cântece din repertoriul unor mari interpreți ai folclorului românesc, precum 

Maria Tănase, Maria Lătărețu, Maria Butaciu, dar și din repertoriul tinerei interprete Ioana 

Maria Ardelean. Evenimentul a avut loc pe 5 iulie 2018, în spațiile de reprezentare ale 

Ambasadei României la Berlin.Folclorul românesc reprezintă o categorie artistică destul de rar 

prezentată publicului german în ultimii ani. Un concert de folclor autentic este de natură să 

umple această nișă, deschizând auditoriului fereastra către acest gen primordial, din care și 

astăzi se inspiră o multitudine de genuri artistice. 

https://www.timpromanesc.ro/berlin-radacini-romanesti-oglindite-in-folclor/
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Ioana Maria Ardelean este interpretă de folclor din zona Ardealului, Bistrița-Năsăud. A studiat 

canto popular în cadrul Şcolii de Artă din Bucureşti, fiind licenţiată în comunicare şi relaţii 

publice în cadrul „Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti” și obținând o 

diplomă de Masterat în comunicare inter-culturală în cadrul Departamentului Catedră 

UNESCO – Universitatea Bucureşti.  Foarte prezentă în mediul cultural autohton, atât ca 

intrepret de folclor, cât și prin coordonarea și organizarea de evenimente dedicate promovării 

muzicii tradiționale românești, este totodată directorul Festivalului Național de Folclor 

„Strugurele de Aur”, de la Alba Iulia, festival-concurs care a devenit un reper printre 

evenimentele de profil din țară. 

Aurel Mustățea este profesor în cadrul Școlii de Artă, București, secția Canto Popular. De-a 

lungul timpului a predat teorie muzicală și pian în cadrul Liceului de Artă „Dinu Lipatti” și în 

cadrul altor instituții de învățământ din București. De-a lungul activității sale a fost implicat în 

numeroase proiecte culturale și artistice la nivel național și internațional, în centrul 

preocupărilor sale aflându-se permanent grija pentru promovarea cântecului românesc. 

În mai 2012, cei doi artiști au lansat albumul, “Cânt să-mi stâmpăr inima”, album ce conţine 

cântece de pe meleagurile Bistriţei şi Năsăudului, rod al unei intense munci comune de 

culegere și adaptare. 
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PESTE 300 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN GERMANIA. SALARIILE SUNT 

ÎNTRE 2.000 ŞI 3.500 DE EURO PE LUNĂ 

http://ziarulromanesc.de/munca/peste-300-de-locuri-de-munca-disponibile-in-germania-salariile-sunt-intre-2-000-

si-3-500-de-euro-pe-luna/ 

 

 

Locurile de muncă sunt oferite prin reţeaua EURES, detaliile privind accesarea acestora fiind 

disponibile la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). În ofertă sunt 53 

de posturi de electrician, 52 de posturi de sudor, 51 de posturi de lăcătuş şi 50 de posturi de 

instalator, dar şi pentru posturi de ospătari, bucătari, şoferi, mecanici, măcelari, cameriste 

samd, informează Adevărul. 

Veşti bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă plătit bine. Agenţiile 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) au, prin intermediul Reţelei EURES, o 

ofertă de 318 locuri de muncă în Germania, cele mai multe dintre aceste posturi fiind pentru 

muncitori cu calificare în domeniul tehnic. 

Potrivit ANOFM, în ofertă sunt 53 de posturi de electrician, 52 de posturi de sudor, 51 de 

posturi de lăcătuş şi 50 de posturi de instalator. În lista posturilor vacante se mai regăsesc: 

şofer camion distante scurte/ lungi – 42 de posturi, ospătar – 11 posturi, manipulant mărfuri – 

10 posturi, cameristă/ roomboy – 7 posturi, bucătar – 4 posturi, mecatronist – 4 posturi, 

tehnician în domeniul electric – 3 posturi, tehnician în electronică – 3 posturi, şofer autobuz – 3 

posturi. 

De asemenea, se mai caută: montator instalaţii electrice – 2 posturi, mecanic instalaţii 

sanitare, de încălzire şi climatizare – 2 posturi, tehnician service – 2 posturi, măcelar – 2 

posturi, brutar – 2 posturi, manager proiect construcţii conducte industriale – 1 post, tehnician 

http://ziarulromanesc.de/munca/peste-300-de-locuri-de-munca-disponibile-in-germania-salariile-sunt-intre-2-000-si-3-500-de-euro-pe-luna/
http://ziarulromanesc.de/munca/peste-300-de-locuri-de-munca-disponibile-in-germania-salariile-sunt-intre-2-000-si-3-500-de-euro-pe-luna/
https://adevarul.ro/
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instalaţii – 1 post, inginer frigotehnist – 1 post, programator PLC – 1 post, inginer programare 

instalaţii – 1 post, inginer service – 1 post, operator excavator – 1 post, montator schele – 1 

post, montator acoperisuri – 1 post, operator CNC – 1 post, vopsitor auto – 1 post, carosier – 1 

post, recepţioner – 1 post, personal întâmpinare oaspeţi – 1 post, barman – 1 post. 

Majoritatea contractelor de muncă oferite au o durată nedeterminată (unele presupunând o 

perioadă de probă în care se plăteşte salariul integral, dar sunt testate capacităţile 

profesionale ale angajatului), iar altele au durată de terminată (între 12 şi 24 de luni). 

Salariile oferite sunt cât se poate de atractive. Astfel, pentru postul de tehnician instalaţii se 

oferă 3.500 euro brut/ lună, pentru posturile de şofer camion distante scurte/ lungi se plătesc 

1.900 – 3.000 euro brut/ lună, pentru posturile de bucătar – 2.000 – 2.800 euro brut/ lună, 

pentru posturile de şofer autobuz – 2.500 euro brut/ lună, pentru posturile de tehnician în 

domeniul electric şi tehnician în electronică – 2.450 euro brut/ lună, pentru posturile de ospătar 

– 2.000 – 2.329 euro brut/ lună, pentru posturile de recepţioner, personal întâmpinare oaspeţi 

şi barman – 2168 euro brut/ lună, pentru posturile de manipulant mărfuri – 2.099 euro brut/ 

lună. 

Există şi posturi pentru care plata este calculată cu ora, după cum urmează: 13 euro brut/ oră 

pentru postul de montator acoperişuri, 9 – 12 euro brut/ oră pentru posturile de carosier, 

vopsitor auto, sudor, mecatronist şi operator CNC, 11 – 15 euro brut/ oră pentru posturile de 

montator schele, operator excavator şi şofer automacara, 11,83 euro brut/ oră pentru posturile 

de mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 10,50 euro brut/ oră pentru posturile 

de electrician, lăcătuş, instalator şi 8,84 – 9,50 euro brut/ oră pentru posturile de măcelar şi 

brutar. 

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi calificare în domeniu, precum 

şi cunoştinţe bune germană sau  engleză. Cei interesaţi, care îndeplinesc condiţiile ofertelor de 

muncă, pot aplica direct prin accesarea acestora pe site-ul EURES national 

www.eures.anofm.ro, la rubrica „Mod de aplicare”, sau se pot adresa AJOFM. 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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EPISCOPUL COVASNEI ȘI HARGHITEI: UNIVERSITATEA DE VARĂ DE LA IZVORUL 

MUREȘULUI, O FILĂ ÎN ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/07/02/episcopul-covasnei-si-harghitei-universitatea-de-vara-de-la-izvorul-

muresului-o-fila-in-istoria-neamului-romanesc--138422 

 

Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului, având ca temă "România şi românii de 

pretutindeni, în Anul Centenarului Marii Uniri", şi-a deschis luni porţile, la aceasta participând 

invitaţi din ţară, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

Episcopul Covasnei şi Harghitei, Andrei, cu binecuvântarea căruia se desfăşoară acest 

eveniment, a declarat că nădăjduieşte ca această universitate organizată la Izvorul Mureşului, 

"într-un leagăn al spiritualităţii româneşti", să fie "o filă în istoria neamului", dar şi un prilej de 

bucurie pentru românii de pretutindeni care se întâlnesc aici pentru a "împărtăşi bucuria 

aniversării Centenarului Marii Uniri". 

Potrivit organizatorilor, printre subiectele ce vor fi abordate în cadrul celei de-a XVI-a 

Universităţi de vară, ce va avea loc în perioada 2-7 iulie, se numără: Reunirea Basarabiei cu 

România - obiectiv strategic naţional al românilor; Drepturile românilor din comunităţile istorice 

din jurul frontierelor şi Balcani; Biserica Ortodoxă Română şi românii de peste hotare, în Anul 

Centenarului; Educaţia în limba maternă, prioritate a românilor de pretutindeni; Provocări 

privind păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna şi Harghita; 

Aspecte ale afirmării identităţii româneşti a romano-catolicilor din Moldova; Retrocedările 

ilegale de proprietăţi în Transilvania - o problemă de securitate naţională etc. 

La Universitate participă cursanţi din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, 

Albania, Macedonia, conferenţiari din principalele centre universitare ale ţării şi din străinătate, 

ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. De 

asemenea, ca şi la ediţiile anterioare, au fost invitaţi politicieni şi reprezentanţi ai statului 

român. 

"Practic, anul acesta se împlinesc 20 de ani de la prima ediţie a Universităţii de vară, care a 

avut loc la Făgeţel, iar din 1999, la Izvorul Mureşului. Aşa cum am precizat, această 

universitate de vară are un loc specific în cadrul proiectelor asemănătoare, pe lângă 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/07/02/episcopul-covasnei-si-harghitei-universitatea-de-vara-de-la-izvorul-muresului-o-fila-in-istoria-neamului-romanesc--138422
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/07/02/episcopul-covasnei-si-harghitei-universitatea-de-vara-de-la-izvorul-muresului-o-fila-in-istoria-neamului-romanesc--138422
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problemele care sunt ridicate de reprezentanţii comunităţilor româneşti din comunităţile istorice 

din diaspora, de fiecare dată aici, la Izvorul Mureşului, se spun lucrurilor pe nume, se fac 

generalizări ale exemplelor de bună practică, dar, în acelaşi timp, se fac şi referiri critice la 

multele şi gravele probleme care îşi aşteaptă rezolvarea atât pentru românii din comunităţile 

istorice, cât şi pentru cei din comunităţile multietnice şi pluriconfesionale unde sunt numeric 

minoritari. Aşteptăm şi în acest an cu încredere o recoltă bogată de propuneri, de sugestii care 

vor fi centralizate în rezoluţia pe care o vom da în final", a declarat dr. Ioan Lăcătuşu, directorul 

Centrului European de Studii Covasna-Harghita, unul dintre organizatori. 

El a spus că, deşi oamenii politici "nu au dat buzna", organizatorii speră să se alăture 

manifestării şi reprezentanţi ai autorităţilor. 

"Chiar dacă oamenii politici nu au dat buzna la proiectul nostru, suntem încrezători că până la 

finalul cursurilor, parlamentari, europarlamentari, demnitari, prefecţii judeţelor, reprezentanţii 

societăţii civile şi ai mediului academic îşi vor putea spune părerile, iar cursanţii vor putea avea 

un dialog interactiv, benefic pentru societatea românească în anul Centenarului. Sperăm, de 

aceea, ca ediţia din acest an să constituie o cărămidă la ceea ce au însemnat ediţiile din 

ultimele două decenii privind românitatea, solidaritatea şi apartenenţa noastră la ceea ce este 

istorie, cultură, suflet şi credinţă românească", a afirmat Lăcătuşu. 

În deschiderea cursurilor, preşedintele Asociaţiei "Răsăritul românesc", din Republica 

Moldova, Vlad Cubreacov, a făcut o trecere în revistă a situaţiei comunităţilor româneşti din 

jurul hotarelor ţării, punctând o serie de "progrese", dar şi "regrese" în ce priveşte posibilităţile 

acestora de a-şi păstra şi afirma identitatea naţională. 

"Cel mai important lucru este dublarea de către statul român a bugetului destinat organizaţiilor 

aparţinând persoanelor de origine română, atât din comunităţile istorice, cât şi din diaspora. 

Creşterea de la 7 milioane la peste 15 milioane de lei este un progres vizibil. Sperăm că, după 

o execuţie bugetară exemplară anul acesta, în 2019 vom avea un buget dublat faţă de ceea ce 

s-a produs la sfârşitul anului trecut. De asemenea, un progres mare este şi acordarea de 

sprijin de către Ministerul Afacerilor Externe comunităţilor locale şi administraţiilor locale, în 

general, din România pentru înfrăţirea administrativă cu comune, sate, oraşe, raioane din 

Republica Moldova, în special. Am ajuns la peste 500 de acorduri de parteneriat administrativ 
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doar în Republica Moldova, dar şi din Ucraina, Serbia şi Bulgaria. Avem un progres vizibil", a 

declarat Vlad Cubreacov. 

Totodată, acesta a salutat adoptarea la 13 octombrie 2017 a unei noi legi privind protecţia 

minorităţilor naţionale în Albania, unde aromânii au fost recunoscuţi ca "minoritate 

românească", ceea ce conferă Guvernul României posibilitatea de a le acorda un sprijin 

cultural-identitar. 

"Din păcate, există şi regrese - drepturile românilor din Ucraina au fost limitate prin adoptarea 

unei noi legi a educaţiei. Articolul 7 suprimă, practic, învăţământul gimnazial, liceal şi 

universitar sau postuniversitar în limba română, aşa cum el există de peste 250 de ani, mai 

ales în Ţinutul Herţa, în nordul Bucovinei, în Transcarpaţia, dar şi în fosta regiune Ismail, 

actuala parte răsăriteană a regiunii Odesa. De asemenea, suprimarea legii privind bazele 

politicii lingvistice de stat din Ucraina de către Curtea Constituţională de la Kiev înseamnă 

anularea statutului de limbă oficială pe care româna l-a avut în regiunea Transcarpaţia, în mai 

multe raioane din regiunea Cernăuţi şi în peste 100 de comune cu majoritate românească. (...) 

Autorităţile centrale de la Kiev, în războiul pe care îl au cu Federaţia Rusă, din păcate, creează 

victime colaterale şi românii sunt printre acestea", a mai spus Vlad Cubreacov. 

Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului este organizată de Centrul Cultural Topliţa şi 

Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de 

Pretutindeni şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în parteneriat cu Asociaţia 

"Răsăritul Românesc" din Chişinău, Alianţa pentru Centenar şi Federaţia Organizaţiilor 

Româneşti din Centrul şi Sud-Estul Europei. AGERPRES/(A-autor:Oana Mălina Negrea, 

editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu) 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MRP A DESCHIS TABERELE ARC LA SULINA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-a-deschis-taberele-arc-la-sulina/ 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului-

România, a deschis oficial programul de tabere „ARC” de la Sulina, ediția 2018, dedicat în 

acest an celebrării Centenarului Marii Uniri. 

Evenimentul a avut loc în data de 4 iulie a.c., la Centrul de agrement Sulina, județul Tulcea, 

începând cu orele 12:00, în prezența subsecretarului de stat MRP, Victor Ionescu, a 

subsecretarului de stat, Cristina Andronic de la Ministerul Tineretului și Sportului-România, a 

membrilor MRP, a reprezentanților autorităților publice locale și a peste 200 de copii din Bălți, 

Chișinău (Republica Moldova), Voivodina, Valea Timocului (Serbia) Bulgaria și Canada, 

participanți ai programului. 

Ajuns la a zecea ediție, programul se adresează etnicilor români din afara granițelor, respectiv 

elevi, tineri, studenți din țările aflate în jurul granițelor și Balcani: Serbia, Bulgaria, Ungaria, 

Ucraina, Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană), Albania, Republica 

Macedonia, Croația, precum și românilor din diaspora de mobilitate din țări ca Italia, Spania, 

Franța, Belgia, Germania, Austria, Marea Britanie, Grecia, Canada, Statele Unite ale Americii 

etc. 

Programul de tabere „ARC” își propune să creeze și să păstreze legături între cetățenii și 

etnicii români din diferite țări, să ofere cunoștințe despre cultura și civilizația românească, să 

promoveze valorile patrimoniului cultural românesc. 

„ARC” este parte a Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul Educație 

„Nicolae Iorga”, înscriindu-se în Planul anual de acțiuni proprii al Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni. 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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UE AMÂNĂ SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

https://www.timpromanesc.ro/ue-amana-sprijinul-financiar-pentru-republica-moldova/ 

 

Astăzi, Parlamentul European a adoptat cea mai dură rezoluție la adresa Republicii Moldova, 

ca răspuns la anularea alegerilor locale pentru primăria Chișinău. 

După mai multe declarații dure ale oficialilor europeni privind încălcarea principiului de baza al 

statului de drept, referindu-se în mod clar la invalidarea mandatului lui Andrei Năstase câștigat 

prin vot democratic, Comisia Europeană  a luat decizia de a amâna asistența macro-financiară 

pentru Republica Moldova din cauza nerespectării precondițiilor politice legate de respectarea 

mecanismelor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului. 

Criza politică din Republica Moldova a fost introdusă pe agenda Parlamentul European la 

capitolul “Încălcări ale drepturilor omului, ale democrației si ale statului de drept.” 

Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) şi câştigătorul recentelor alegeri la 

primăria Chişinăului, Andrei Năstase, preşedintele Partidului “Platforma Demnitate şi Adevăr” 

(PPDA), al cărui mandat nu a fost validat, au transmis marţi Consiliului Europei o rezoluţie, 

adoptată la protestul de duminică. 

În Rezoluţia protestului organizat de Mişcarea de Rezistenţă Naţională a opoziţiei proeuropene 

extraparlamentare se cere: 

 confirmarea legalităţii alegerilor pentru Primăria Chişinău şi validarea mandatului lui 

Andrei Năstase; 

 anularea sistemului electoral mixt şi revenirea la sistemul proporţional de vot; 

 demiterea şi tragerea la răspundere a judecătorilor care au participat la pronunţarea 

deciziei de anulare a alegerilor. 

https://www.timpromanesc.ro/ue-amana-sprijinul-financiar-pentru-republica-moldova/
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În cazul în care guvernarea nu va îndeplini aceste cerinţe în actuala sesiune parlamentară, 

comitetele de rezistenţă vor întreprinde acţiuni paşnice de nesupunere civică – greve, proteste 

permanente, blocarea instituţiilor ”capturate” de sistem. Totodată, pentru data de 26 august va 

fi convocată Adunarea generală a cetăţenilor din toată Republica Moldova şi din diasporă. 

De asemenea, Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisarul european pentru Politica 

Europeană de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, dar și cu Federica 

Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. 

Bruxellesul suspendă astfel acordarea primei tranșe din asistența financiară de 100 de 

milioane de euro pentru Republica Moldova. 

Comisia Europeană a apreciat că măsurile legate de aplicarea politicilor economice au fost 

respectate, nu și condițiile de ordin politic. Acestea vizează respectarea mecanismelor 

democratice, statul de drept și drepturile omului. Valoarea tranșei suspendate este de 30 de 

milioane de euro. 
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MRP ȘI ACADEMIA ROMÂNĂ- PROTOCOL DE COLABORARE ÎN ANUL CENTENARULUI 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-si-academia-romana-protocol-de-colaborare-in-anul-centenarului/ 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, și președintele Academiei 

Române, Ioan Aurel Pop, au semnat astăzi, 4 iulie a.c., un protocol de colaborare între 

instituțiile pe care le coordonează. 

 „ Astăzi, în prezența membrilor celui mai înalt for de știință din România, avem parte de un 

moment istoric, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni alături de Academia Română își 

unesc viziunile și demersurile în beneficiul românilor din afara granițelor. Prin acest acord ne 

propunem să fim uniți și să aducem în fața conaționalilor noștri cât mai multe proiecte concrete 

care să sprijine păstrarea identității lingvistice, culturale, etnice și religioase românești”, a 

declarat ministrul pentru românii de pretutindeni. 

Acest protocol va oferi studenților români burse dedicate consolidării expertizei academice în 

problematica diasporei, va întări legăturile dintre profesorii de limba română și istoricii români 

din țară și din afara granițelor și va sprijini la realizarea de materiale didactice destinate 

tinerilor vorbitori de limbă română de pretutindeni. 

„Vrem ca sărbatoarea din anul Centenarului să fie de bun augur pentru instituțiile noastre și să 

facem lucruri concrete, care să ramână și  care să pregătească bicentenarul. De aceea, cred 

că prezentul protocol instituționalizează ceea ce facem și suntem siguri că va oferi un plus de 

eficiență și competivitate demersurilor noastre comune”, a subliniat președintele Academiei 

Române, Ioan Aurel Pop. 

Semnarea protocolului a avut loc la sediul Academiei Române, Clubul Academic, în prezența 

președintelui Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop și a vicepreședinților AR, Acad. Victor 

Spinei si Acad. Victor Voicu, a doamnei ministru pentru românii de pretutindeni, Natalia Elena 

Intotero, alături de reprezentanți de marcă ai culturii românești precum și a reprezentanților 

MRP. 

  

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-si-academia-romana-protocol-de-colaborare-in-anul-centenarului/
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MRP LANSEAZĂ GALA „100 PENTRU CENTENAR” LA ATENA 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-lanseaza-gala-100-pentru-centenar-la-atena/ 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) continuă seria demersurilor dedicate 

promovării comunităților românești din afara granițelor prin Gala „100 pentru Centenar” din 

Grecia. Atena va deveni a 6-a capitală “100 pentru Centenar”, al șaselea punct nodal din acest 

parcurs în care celebrăm excelența românească de pretutindeni. 

Evenimentul va avea loc la Ambasada României la Atena, în data de 07 iulie a.c., începând cu 

ora 19:00, în prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, doamna Natalia-Elena 

Intotero, și a domnului Lucian Fătu, ambasadorul României la Atena, alături de reprezentanții 

misiunii diplomatice românești, reprezentanții autorităților locale, ai mediului asociativ 

românesc, precum și mass-media în limba română din teritoriu. 

Această inițiativă este dedicată Anului Centenar și își propune să promoveze patrimoniul 

cultural românesc și recunoașterea meritelor și a valorii adăugate aduse de membrii 

comunității românești din Grecia. 

Participanții la eveniment se vor bucura și de un recital de excepție al maestrului naiului, 

Nicolae Voiculeț, Ambasador al Culturii și Turismului Românesc, propus Ambasador al 

Centenarului Marii Uniri a României precum și de alți artiști români din Grecia. 

Gala care a avut deja loc în Bruxelles, Lisabona, Roma, Londra, Paris va putea fi urmărită pe 

TVR Internațional, iar filmulețe din cadrul evenimentului vor putea fi vizionate și pe pagina de 

Facebook a Ministerului https://www.facebook.com/mprpromania/ . 

Cu acest prilej, ministrul pentru românii de pretutindeni, va efectua o vizită de lucru în 

Republica Elenă, în perioada 05-09 iulie a.c., unde va avea întrevederi cu reprezentanți ai 

autorităților centrale și locale pe teme legate de diaspora și comunitatea românească din 

Grecia. 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-lanseaza-gala-100-pentru-centenar-la-atena/
https://www.facebook.com/mprpromania/

