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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Pachet de măsuri educaţionale pentru etnicii români din Ucraina 

2. Ediţia a X-a a Festivalului “Zilele Culturii Tradiţionale Româneşti la Cernăuţi” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Muzeele literaturii române din Bucureşti şi Iaşi, prezentate la Salonic 

4. Elevii Şcolii în limba română “Elena Rosetti-Cuza” din Atena se pregătesc pentru Ziua 

Naţională 

5. Demersuri pentru recunoaşterea dublei cetăţenii pentru românii rezidenţi în Spania 

6. Concert la Viena dedicat Zilei Naţionale a României 

7. 300 de locuri de muncă în Portugalia 

8. Participarea României la Festivalul Internaţional de Fotografie din Tel Aviv 

9. Literatura română la Festivalul Puls Literatury (Pulsul Literaturii) de la Łódź 

 

III. ACTUALITATE 

10. Subcomisie a APCE discută la Bucureşti despre drepturile minorităţilor 

11. Noi reguli de intrare în Spaţiul Schengen 

12. Secretarul de Stat Veaceslav Şaramet s-a întâlnit cu beneficiari ai finanţărilor oferite de 

MRP peste Prut 

13. Ministrul Andreea Păstîrnac i-a vizitat pe copiii români care frecventeză Şcoala de 

duminică din Coslada (Spania) 

14. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României în sprijinul învăţământului românesc din 

Ucraina 

15. Republica Elenă – Greva personalului medical din sistemul public 

16. Regatul Norvegiei – Fenomene meteo severe 
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PACHET DE MĂSURI EDUCAŢIONALE PENTRU ETNICII ROMÂNI DIN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/pachet-de-masuri-educationale-pentru-etnicii-romani-din-ucraina 

 

Etnicii români din Ucraina vor continua să beneficieze de sprijin educaţional din partea 

României, prin sprijinirea elevilor care învaţă în limba română în Ucraina şi susţinerea 

profesorilor care predau discipline de studiu în limba română.Prin măsurile adoptate de 

Guvern, la propunerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a fost modificată, prin 

Ordonanţă de Urgenţă, Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

 

Astfel, Guvernul a aprobat astăzi un Pachet de măsuri educaţionale special pentru etnicii 

români din Ucraina. Este vorba despre alocarea de burse pentru etnicii români care studiază în 

sistemul de învăţământ de limba română din Ucraina, suplimentarea burselor alocate etnicilor 

români din Ucraina în sistemul de învăţământ românesc şi organizarea, cu sprijinul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, de stagii de perfecţionare pentru profesorii din şcolile de limba română din 

Ucraina. Numărul beneficiarilor, cuantumul burselor de studiu şi mecanismele de selecţie vor fi 

stabilite ulterior prin consultări între reprezentanţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

cu asociaţiile românilor din Ucraina şi vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern. 

 

În scopul promovării şi protejării dreptului de a studia în limba maternă, Ministerul pentru 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni va continua dialogul bilateral cu partea ucraineană şi cu 

etnicii români din Ucraina, inclusiv prin intermediul unui mecanism de consultare din care vor 

face parte autorităţile centrale, locale, asociaţiile româneşti din Ucraina, elevi eminenţi, 

profesori etc. 

 

Totodată, dialogul bilateral cu partea ucraineană continuă, în speranţa că prin dialog şi eforturi 

coroborate, cele două state vor reuşi să găsească soluţii pentru respectarea drepturilor la 

identitate lingvistică a etnicilor români din acest stat. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/pachet-de-masuri-educationale-pentru-etnicii-romani-din-ucraina
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EDIŢIA A X-A A FESTIVALULUI “ZILELE CULTURII TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI LA 

CERNĂUŢI” 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-x-a-a-festivalului-zilele-culturii-traditionale-romanesti-la-cernauti 

 

În perioada 18 – 22 noiembrie, la Cernăuţi se desfăşoară cea de-a X-a ediţie a evenimentului 

”Zilele Culturii Tradiţionale Româneşti”. Cu parteneri din Ucraina şi România, manifestarea 

este organizată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi Zilei Bucovinei, 

anunţă vivafmiasi.ro. 

 

Sunt programate acţiuni culturale, printre care: Festivalul de interpretare a cântecului şi 

dansului popular ”Să-mi cânţi, cobzar… ”, adresat admiratorilor, interpreţilor de muzică 

populară, cu 4 spectacole de muzică autentică românească şi Spectacol de Gală (21 

noiembrie); Seminarul ”Valorile culturale autentice româneşti – cartea de vizită a neamului în 

lumea întreagă”; Expoziţia itinerantă de artă plastică „Mândră floare – dulce Bucovină ”; 

Spectacol de folclor ” TRV IASI – 26 de ani acelaşi prieten”; Lansare de carte şi  Simpozionul 

„Vetrele folclorice ale Bucovinei în contextul culturii româneşti”. 

 

 Foto: https://vivafm.ro 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/editia-a-x-a-a-festivalului-zilele-culturii-traditionale-romanesti-la-cernauti
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MUZEELE LITERATURII ROMÂNE DIN BUCUREŞTI ŞI IAŞI, PREZENTATE LA SALONIC 

http://www.timpromanesc.ro/muzeele-literaturii-romane-din-bucuresti-si-iasi-prezentate-la-salonic 

 

În contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, marţi, 28 noiembrie, la ora 19:00, la 

Universitatea Makedonia din Salonic vor avea loc două prezentări ale Muzeelor Literaturii  

Române din Bucureşti şi Iaşi, realizate de Ioan Cristescu şi Dan Lungu. 

 

Prezentările vor face referire la istoria, organizarea şi conţinutul acestor muzee şi vor fi însoţite 

de traducere simultană în limba greacă. Acest tip de muzeu, al literaturii, nu există în Grecia, 

deci poate reprezenta un prilej de a sublinia preocuparea constantă în conservarea identităţii 

culturale. 

 

În acelaşi timp culturile română şi greacă au fost, aşa cum dovedesc materialele respectivelor 

muzee, împletite la începuturi o lungă perioadă istorică, ceea ce oferă Greciei prilejul să se 

regăsească în exponatele noastre, într-un complex cultural al ţărilor din Balcani. Printre 

grupurile ţintă ale proiectului se află studenţii şi profesorii facultăţilor cu limba de predare 

română din Grecia de nord: Universitatea Makedonia din Salonic, Universitatea Aristotel din 

Salonic, Universitatea Democrit din Komotini, Institutul de Limbi Balcanice din Salonic, editurile 

cu care România colaborează anual la editarea scriitorilor români şi la organizarea Târgului 

International de Carte de la Salonic, critici literari, oameni de cultură eleni, membri ai 

comunitătii româneşti din Salonic. Cele două prezentări ar urma să fie însoţite, la final, de un 

moment artistic de suprapunere a lecturii unor texte literare peste o interpretare la pian. 

 

Elena Monica Voudouris va susţine în cadrul evenimentului  prelegerea: Lectura din Descriptio 

Moldaviae de Dimitrie Cantemir. Desfăşurarea evenimentului – 28 noiembrie 2017: 

 

Discurs rectorul Universităţii din Salonic 

Salută participarea cei doi organizatori: consulul din partea consulatului Salonic şi Elena 

Monica Voudouris din partea Balkaniei Contemporane 

http://www.timpromanesc.ro/muzeele-literaturii-romane-din-bucuresti-si-iasi-prezentate-la-salonic
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Ioan Cristescu, directorul Muzeului literaturii Bucuresti – prelegerea„De ce un muzeu al 

literaturii naţionale? “ 

Dan Lungu – prelegerea „Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT), un 

experiment fondator“ 

Moment artistic: Lectură din Descriptio Moldaviae de Dimitrie Cantemir în interpretarea Elena 

Monica Voudouris, acompaniată de muzica de Dimitrie Cantemir, în interpretarea Elyonei 

Siniari şi a colaboratorilor ei la instrumente traditionale balkanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ELEVII ŞCOLII ÎN LIMBA ROMÂNĂ “ELENA ROSETTI-CUZA” DIN ATENA SE 

PREGĂTESC PENTRU ZIUA NAŢIONALĂ 

http://www.timpromanesc.ro/elevii-scolii-in-limba-romana-elena-rosetti-cuza-din-atena-se-pregatesc-pentru-ziua-

nationala 

 

Elevii Şcolii în limba română “Elena Rosetti-Cuza”, care funcţionează cu sprijinul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, organizează sâmbătă, 2 decembrie, orele 17:00, un spectacol 

dedicat Zilei Naţionale a României. 

 

Programul va cuprinde poezii, scenete, cântece şi dansuri populare româneşti precum şi 

momente deosebite, oferite de Gina Chirlacovschi şi Antonela Tsirakopoulou. Evenimentul va 

avea loc la Atena, în sala Teatrului Trianon, str. Patission 101 –  Kondrigtonos 21. 

 

AFRG (Asociaţia Femeilor Românce din Grecia) este o organizatie non-guvernamentală non-

profit care are ca obiective principale păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi 

lingvistice a românilor din Grecia, precum şi promovarea limbii române, culturii, tradiţiilor, 

obiceiurilor româneşti în Grecia, dar şi în alte ţări, prin colaborări internaţionale. 

 

 Foto: AFRG 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/elevii-scolii-in-limba-romana-elena-rosetti-cuza-din-atena-se-pregatesc-pentru-ziua-nationala
http://www.timpromanesc.ro/elevii-scolii-in-limba-romana-elena-rosetti-cuza-din-atena-se-pregatesc-pentru-ziua-nationala
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DEMERSURI PENTRU RECUNOAŞTEREA DUBLEI CETĂŢENII PENTRU ROMÂNII 

REZIDENŢI ÎN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/demersuri-pentru-recunoasterea-dublei-cetatenii-pentru-romanii-rezidenti-in-spania 

 

În continuarea vizitei de lucru din Spania, ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea 

Păstîrnac, a avut întâlniri cu vice-ministrul pentru politici sociale şi familie al Comunităţii 

Madrid, Belen Prado Sanjurjo, şi cu Alberto Montero Soler, preşedintele comisiei pentru muncă 

şi securitate socială din cadrul Congresului Deputaţilor. 

 

La propunerea ministrului român, cele două părţi au convenit asupra realizării, anul viitor, a 

unor campanii comune de informare a cetăţenilor români asupra drepturilor si obligaţiilor pe 

piaţa muncii din Spania, prevenirii şi combaterii factorilor de risc derivaţi din munca fără forme 

legale, a legislaţiei celor două state, promovarea egalităţii de gen, precum şi derularea unor 

proiecte comune în Comunitatea Madrid.  Ministrul a lansat invitaţia către autorităţile spaniole 

să se alăture în sesiunile următoare ale Campaniei Naţionale „Informare acasă! Siguranţă în 

lume!”, iniţiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în colaborare cu instituţiile de 

resort din România. 

 

 Foto: MRP 

 

În aceeaşi măsură, s-a discutat cu autorităţile spaniole despre posibilitatea reluării dialogului 

bilateral atât la nivel de experţi, cât şi, cu precădere, la nivel parlamentar privind recunoaşterea 

http://www.timpromanesc.ro/demersuri-pentru-recunoasterea-dublei-cetatenii-pentru-romanii-rezidenti-in-spania
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dublei cetăţenii pentru românii rezidenţi în Spania.  Un alt subiect central pe agenda discuţiilor 

l-a reprezentat posibilitatea includerii în curricula de învăţământ spaniolă a limbii române, 

astfel încât să fie asigurată componenta de păstrare a identităţii lingvistice a tinerilor români 

cuprinşi în forme de învăţământ în Spania. 

 

Partea spaniolă a apreciat în mod deosebit buna integrare socială a românilor, gradul ridicat 

de inserţie pe piaţa muncii, precum şi contribuţia semnificativă a acestora la dezvoltarea 

economică si socială a statului gazdă şi a manifestat deschidere în vederea intensificării 

cooperării bilaterale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONCERT LA VIENA DEDICAT ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

http://www.timpromanesc.ro/concert-la-viena-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei 

 

Pentru prima dată o orchestră filarmonică din România va susţine, în 30 noiembrie 2017, un 

concert pe scena sălii vieneze Musikverein, sala unde are loc concertul de anul nou. 

Organizatorii anunţă şi prima audiţie austriacă a piesei ”Pastorale Fantaisie” de George 

Enescu. Cuvântul introductiv al evenimentului va fi susţinut de Bogdan Mazuru, ambasadorul 

României în Austria. Concertul din 30 noiembrie 2017 este oficial dedicat Zilei Naţionale a 

României.Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj va susţine acest concert cu un program 

Enescu, Grieg, Lipatti sub bagheta maestrului Gabriel Bebeşelea. Solista concertului este 

Alexandra Dariescu, care a anunţat evenimentul pe pagina de Facebook. Evenimentul va avea 

loc cu sprijinul ICR Viena. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/concert-la-viena-dedicat-zilei-nationale-a-romaniei


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

10 

300 DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN PORTUGALIA 

http://www.timpromanesc.ro/300-de-locuri-de-munca-in-portugalia 

 

EURES România anunţă că sunt disponibile 300 de locuri de muncă, în Portugalia, pentru 

recoltarea zmeurei. Durata contractului este de aproximativ trei luni, timpul de lucru este de 40 

de ore/săptămână, cu posibilitatea ca, în timpul campaniei, în funcţie de producţie, să se 

efectueze ore suplimentare. Data estimată de angajare este sfârşitul lunii februarie sau 

începutul lunii martie 2018.Sunt căutate persoane apte pentru munca la câmp, având avantaj 

persoanele cu experienţă în agricultură/experienţă la recoltarea zmeurei/experienţă la munca 

în sere. 

 

Angajatorul asigură cazarea contra sumei de 2 euro/zi, plăteşte transportul către Portugalia, iar 

costul acestuia va fi dedus din primele salarii. 

 

Salariul oferit este între 603 şi 1.053 euro/brut/lună, săptămâna de lucru fiind de 40 de ore timp 

de 5 zile lucrătoare, cu două zile libere prin rotaţie. 

 

În ceea ce priveşte limbile străine cunoscute de persoanele care doresc să ocupe aceste 

posturi, constituie avantaj cunoaşterea limbilor engleză, spaniolă sau portugheză – cunoştinţe 

de bază, dar nu este o cerinţă obligatorie. Persoanele care doresc să aplice pentru unul din 

aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului EURES din AJOFM Ilfov (str. 

Ruginoasa, nr.4, sector 4, Bucureşti, tel: 021.332.37.08/ 112). 

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 decembrie 2017. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/300-de-locuri-de-munca-in-portugalia
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PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE FOTOGRAFIE DIN TEL 

AVIV 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26356-2017-11-23-08-35-07.html 

 

În perioada 23 noiembrie – 2 decembrie 2017, în diverse locaţii alternative din Tel Aviv, va 

avea loc Festivalul Internaţional de Fotografie. Ajuns în acest an la ediţia a V-a, a cărei temă 

este Identitatea, Festivalul reprezintă cel mai important eveniment de profil din Israel, transmite 

Romanian Global News. 

 

România va fi reprezentată la ediţia din 2017 de fotograful român Andrei Pandele. Lucrările 

semnate de Andrei Pandele fac parte din expoziţia colectivă cu titlul Long Lost, prezentată în 

cadrul programului internaţional al Festivalului, şi surprind momente de viaţă cotidiană din 

istoria anilor 1970 - 1990 a României. Alături de Andrei Pandele, expoziţia include şi lucrări ale 

fotografilor: Daniel Gebhart de Koekkoek (Austria), Elin Høyland (Norvegia), Evgenia 

Arbugaeva (Rusia), Laura Letinsky (Canada), Weronika Gęsicka (Polonia). 

 

Programul de vizitare al expoziţiei: 

 

23.11 – 16:00-22:00 

24.11 – 10:00-15:00 

25.11 – 10:00-22:00 

26.11-30.11 – 16:00-22:00 

1.12 – 10:00-15:00 

2.12 – 10:00-22:00 

 

Cu sprijinul ICR Tel Aviv, Andrei Pandele va participa la două dintre evenimentele centrale ale 

Festivalului: "Photographers' night marathon", în data de 26 noiembrie, ora 20:30, MidTown 

Tel Aviv (Blvd. Menachem Begin nr. 144), precum şi la Gallery Talk, în data de 27 noiembrie, 

ora 19:00, MidTown Tel Aviv (Blvd. Menachem Begin nr. 144). 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26356-2017-11-23-08-35-07.html
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Mai multe informaţii: www.photographyfestival.co.il 

 

Festivalul Internaţional de Fotografie reuneşte peste 200 de artişti fotografi din Israel şi din 

străinătate într-un program de 30 de expoziţii, conţinând peste 1 000 de exponate, publicul 

prezent la eveniment fiind de aprox. 50 000 de vizitatori. Scopul Festivalului este de a oferi o 

platformă culturală pentru schimburile interdisciplinare prin arta fotografică, promovând, în 

acelaşi timp, şi spiritul inovator, activismul social şi construirea de legături între culturi şi 

comunităţi prin intermediul limbajului fotografic. Programul de expoziţii reprezintă o ocazie 

pentru fotografii profesionişti şi amatori şi pentru publicul larg de a realiza o cercetare 

amănunţită a graniţelor fotografiei. Prin susţinerea celor mai bune talente contemporane în 

domeniul fotografiei, Festivalul aduce în atenţia publicului cele mai noi inovaţii tehnologice şi 

artistice din domeniul fotografiei. 

 

La Festival participă artişti din Israel, Polonia, Austria, Spania, Rusia, Norvegia, Cehia, 

Canada, România, Germania, India, Italia, Olanda. Festivalul este organizat în colaborare cu 

Primăria Tel Aviv, Muzeul Israel, Fundaţia Meitar, ArtLink, institutele culturale şi Ambasadele 

ţărilor reprezentate de artişti în Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LITERATURA ROMÂNĂ LA FESTIVALUL PULS LITERATURY (PULSUL LITERATURII) DE 

LA ŁÓDŹ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26347-2017-11-22-09-51-26.html 

 

Institutul Cultural Român de la Varşovia va fi în acest an partenerul Festivalului Internaţional 

Puls Literatury (Pulsul Literaturii) de la Łódź, în cadrul căruia va organiza o suită de 

evenimente dedicate literaturii române. 

 

În programul Festivalului din acest an, ziua de 28 noiembrie îi este rezervată României, prin 

trei evenimente literare: 

 

întâlnirea-dezbatere cu titlul Emil Cioran/în afara sistemului, la care vor participa nume 

importante ale literaturii şi culturii poloneze contemporane: eseistul, istoricul literar şi 

traducătorul lui Cioran, Marek Bieńczyk, poetul Krzysztof Siwczyk, filosoful Krzysztof 

Matuszewski, profesor la Institutul de Filosofie al Universităţii Łódź. Dezbaterea va fi moderată 

de Zuzanna Markiewicz, traducător şi cadru didactic al aceluiaşi Institut de Filosofie; 

 

întâlnirea cu Varujan Vosganian, laureat al Premiului Europei Centrale ANGELUS 2016, 

moderată de unul dintre cei mai cunoscuţi critici şi jurnalişti literari polonezi, Justyna 

Sobolewska; 

 

prezentarea şi discuţia despre Avangarda poetică românească, cu accent pe scrierile lui Gellu 

Naum (Vasco da Gamma şi alte poheme) şi Gherasim Luca (Vampirul pasiv), care urmează să 

apară anul viitor în Polonia, la Institutul Mikołowski. La eveniment vor lua parte poetul şi 

traducătorul Jakub Kornhauser, autorul traducerii din limba română în limba polonă a celor 

două volume, şi poetul şi scenaristul Maciej Melecki, redactorul revistei culturale „Arkadia". 

 

În programul Festivalului se regăseşte, de asemenea, un alt eveniment important, care va 

preceda ziua românească. În data de 26 noiembrie, pe scena Festivalului va urca Herta 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26347-2017-11-22-09-51-26.html
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Müller, care va dialoga cu scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, cunoscută în România prin 

patru volume traduse: Călătoria oamenilor Cărţii (Polirom, 2001), Străveacul şi alte vremi 

(Polirom, 2002), Rătăcitorii (Editura Art, 2013), Casă de zi, casă de noapte (Casa Cărţii de 

Ştiinţă, 2017). Discuţia dintre cele două scriitoare va purta titlul Europa-Democraţie-Literatură. 

 

Festivalul Puls Literatury (Pulsul Literaturii) a fost înfiinţat în anul 2007 din iniţiativa Uniunii 

Scriitorilor Polonezi, Filiala Łódź. În prezent, Uniunea colaborează în organizare cu Casa 

Literaturii din Łódź. Festivalul are loc la finalul fiecărui an (sfârşit de noiembrie – început de 

decembrie) şi durează până la două săptămâni. Printre cele mai importante elemente ale 

manifestării amintim finala Concursului Naţional de Poezie pentru volume de debut, 

evenimentele legate de Concursul Naţional de Proză Poetică şi Gala Premiilor Tuwim, ai cărei 

laureaţi sunt nume sonore ale literaturii poloneze: 2016 - Michał Głowiński, 2015 - Jarosław 

Marek Rymkiewicz, 2014 - Hanna Krall, 2013 - Magdalena Tulli. Evenimentelor literare li se 

alătură concerte, spectacole de teatru şi expoziţii. 
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SUBCOMISIE A APCE DISCUTĂ LA BUCUREŞTI DESPRE DREPTURILE 

MINORITĂŢILOR 

http://www.timpromanesc.ro/subcomisie-a-apce-discuta-la-bucuresti-despre-drepturile-minoritatilor 

 

În deschiderea reuniunii Subcomisiei privind drepturile minorităţilor a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei (APCE) care a avut loc astăzi, la Bucureşti, senatorul Viorel Badea, 

preşedintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, a atenţionat asupra importanţei 

respectării drepturilor minorităţilor în statele în care acestea se află. 

 

Senatorul a reamintit faptul că în urmă cu o lună, în Sesiunea APCE, delegaţia României a 

decis iniţierea unei dezbateri de urgenţă asupra efectelor adoptării noii Legii a Educaţiei în 

Ucraina. Acesta a precizat că demersul oficialilor români s-a bucurat de sprijinul unei părţi 

importante a delegaţiilor naţionale la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Atunci, 

iniţiativa s-a finalizat cu adoptarea unei rezoluţii care conţine o serie de recomandări pentru 

autorităţile ucrainene, în special, luarea în considerare cu efect imediat a concluziilor avizului 

pe care urmează să îl dea Comisia de la Veneţia. Senatorul Badea a subliniat că acest demers 

este un semnal  poziţional politic foarte clar că drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale trebuiesc respectate. 

 

„M-am pronunţat întotdeauna în favoarea găsirii unui echilibru de necesitatea respectării 

identităţii şi valorilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi nevoia de integrare a 

acestora în societatea statului ai cărui cetăţeni sunt. De asemenea, încurajarea diversităţii 

culturale la nivelul societăţii, prin menţinerea şi promovarea identăţii culturale, lingvistice şi 

religioase, a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi integrarea acestor 

persoane în societatea căreia îi aparţin, nu se exclud una pe cealaltă, ci sunt faţetele aceleiaşi 

monede, în contrast cu orice politică de asimilare. Realizarea acestui deziderat este de natură 

să întărească coeziunea socială şi să incrimine orice tip de antagonism, o condiţie 

indispensabilă pentru un nivel ridicat de integrare, presupune cunoaşterea deopotriva a limbii 

materne şi a limbii oficiale. Orice alt scenariu conduce la izolare şi la diminuarea considerabilă 

http://www.timpromanesc.ro/subcomisie-a-apce-discuta-la-bucuresti-despre-drepturile-minoritatilor
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a şanselor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale,  de a se realiza pe deplin în ţara în 

care trăiesc”, a subliniat senatorul Viorel Badea. 

 

Senatorul Viorel Badea este preşedintele Subcomisiei privind drepturile minorităţilor din 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). 
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NOI REGULI DE INTRARE ÎN SPAŢIUL SCHENGEN 

http://www.timpromanesc.ro/noi-reguli-de-intrare-in-spatiul-schengen 

 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi reguli de intrare în Spaţiul Schengen. Astfel, se 

modifică sistemul de intrare şi ieşire în statele care fac parte din spaţiul european de liberă 

circulaţie, dar şi regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen în legătură cu 

sistemul de intrare/ieşire, potrivit unui comunicat al instituţiei europene.Din acest sistem vor 

face parte şi România şi Bulgaria, deşi cele două state nu sunt încă membre ale spaţiului 

Schengen. Sistemul va înregistra informaţii cu privire la intrarea, ieşirea, precum şi refuzul 

intrării pentru cetăţenii din ţări terţe care traversează frontierele externe ale Spaţiului 

Schengen. 

 

Noul sistem de intrare/ieşire va contribui la reducerea timpului necesar pentru verificările la 

frontieră şi îmbunătăţirea calităţii acestor verificări, prin calcularea automată a şederii 

autorizate pentru fiecare călător, asigurarea identificării sistematice şi fiabile a persoanelor 

care depăşesc termenul legal de şedere şi consolidarea securităţii interne şi a luptei împotriva 

terorismului, permiţând autorităţilor de aplicare a legii accesul la istoricul călătoriilor. 

 

Noile reguli de intrare în Spaţiul Schengen au fost adoptate, luni, 20 noiembrie 2017, de 

Consiliul Uniunii Europene. 

 

Consiliul UE şi Parlamentul European trebuie acum să semneze regulamentul adoptat. După 

semnare, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare în 20 de zile. Noul 

sistem ar trebui să fie operaţional până în anul 2020. 
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SECRETARUL DE STAT VEACESLAV ŞARAMET S-A ÎNTÂLNIT CU BENEFICIARI AI 

FINANŢĂRILOR OFERITE DE MRP PESTE PRUT 

http://www.timpromanesc.ro/secretarul-de-stat-veaceslav-saramet-s-a-intalnit-cu-beneficiari-ai-finantarilor-oferite-

de-mrp-peste-prut 

 

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

(MRP),  se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 18-21 noiembrie 2017. 

 

Având în vedere sprijinul acordat de MRP activităţii românilor din afara graniţelor prin 

acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, sâmbătă, 18 

noiembrie a.c., secretarul de Stat a avut o întâlnire cu beneficiari ai finanţărilor oferite în zona 

de peste Prut, exprimându-şi astfel susţinerea activităţii acestora. 

 

Totodată, demnitarul a avut întrevederi cu liderii organizaţiilor nonguvernamentale din 

Republica Moldova, favorizând astfel dialogul pe diverse teme, precum colaborarea cu statul 

român şi cu mediul asociativ din România, iniţiative şi acţiuni dedicate păstrării şi promovării 

identităţii româneşti. 

 

De asemenea, luni, 20 noiembrie a.c., secretarul de stat a avut o întâlnire cu şeful Biroului 

Relaţii cu Diaspora, doamna Olga Coptu, prezentând priorităţile MRP şi evocând importanţa 

păstrării unor relaţii cât mai strânse cu românii de pretutindeni, atât cei din comunităţile 

istorice, cât şi diaspora de mobilitate. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL ANDREEA PĂSTÎRNAC I-A VIZITAT PE COPIII ROMÂNI CARE 

FRECVENTEZĂ ŞCOALA DE DUMINICĂ DIN COSLADA (SPANIA) 

http://www.timpromanesc.ro/ministrul-andreea-pastirnac-i-a-vizitat-pe-copiii-romani-care-frecventeza-scoala-de-

duminica-din-coslada-spania 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a aflat în perioada 18-20 

noiembrie 2017, într-o vizită de lucru la Madrid. În acest context, oficialul român a participat la 

ceremonia de oficierea a primei Sfinte Liturghiii a Catedralei Ortodoxe din Madrid, alături de 

înalţi prelaţi români din întreaga diasporă. 

 

Totodată, ministrul Andreea Păstîrnac a vizitat Şcoala de duminică organizată de Parohia 

Ortodoxă Română din Coslada, unde copiii români participă la cursuri de limba şi literatura 

română, iniţiativă susţinută de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin programul „Limba 

română, educaţie şi comunicare”, prin care sunt distribuite în mod gratuit suporturi de curs 

însoţite de CD-uri interactive pentru copii şi profesori. În cursul zilei de 19 noiembrie 2017, 

ministrul a avut întrevederi de lucru cu reprezentanti ai mediului asociativ din Madrid pentru a 

identifica noi modalităţi de cooperare la nivel social, cultural şi economic. 

 

De asemenea, ministrul a avut o serie de întâlniri cu membri ai Guvernului spaniol din 

domeniul politicii sociale şi familiei, al drepturilor cetăţenilor şi al muncii, precum şi cu 

reprezentanţi ai Congresului Deputaţilor. 

 Foto: MRP 
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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI ROMÂNIEI ÎN SPRIJINUL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/politic/26365-2017-11-23-09-04-31.html 

 

Comunitatea românească din Ucraina va continua să beneficieze de sprijin educaţional din 

partea României, prin sprijinirea elevilor care învaţă în limba română în Ucraina şi susţinerea 

profesorilor care predau discipline de studiu în limba română. Prin măsurile adoptate de 

Guvern, la propunerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a fost modificată, prin 

Ordonanţă de Urgenţă, Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

transmite Romanian Global News. 

 

Astfel, Guvernul a aprobat un Pachet de măsuri educaţionale special pentru etnicii români din 

Ucraina. Este vorba despre alocarea de burse pentru etnicii români care studiază în sistemul 

de învăţământ de limba română din Ucraina, suplimentarea burselor alocate etnicilor români 

din Ucraina în sistemul de învăţământ românesc şi organizarea, cu sprijinul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, de stagii de perfecţionare pentru profesorii din şcolile de limba română din 

Ucraina. Numărul beneficiarilor, cuantumul burselor de studiu şi mecanismele de selecţie vor fi 

stabilite ulterior prin consultări între reprezentanţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

cu asociaţiile românilor din Ucraina şi vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern, scrie Timp 

Românesc. 

 

Dialogul bilateral cu partea ucraineană va continuă pentru găsirea soluţiilor în vedrea 

respectarii drepturilor la identitate lingvistică a etnicilor români din Ucraina. 
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REPUBLICA ELENĂ – GREVA PERSONALULUI MEDICAL DIN SISTEMUL PUBLIC 

http://www.mae.ro/node/44150 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Republica Elenă că, medicii şi angajaţii din spitalele aparţinând sistemului 

public grec au anunţat declanşarea unei greve de 4 ore pentru ziua de joi, 23 noiembrie 2017 

la spitalele publice din Attica, între orele 11:00 şi15:00, şi o grevă de 24 de ore pentru celelalte 

spitale publice din Grecia. 

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

României la Atena: +302106728879 şi +302106728875, apelurile fiind redirecţionate către 

Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de 

către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se 

confruntă cu o situaţie cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al 

Ambasadei României în Republica Elenă: +306978996222. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro, 

www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google 

Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 
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REGATUL NORVEGIEI – FENOMENE METEO SEVERE 

http://www.mae.ro/node/44161 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească pe teritoriul Regatului Norvegiei că Institutul local de Meteorologie a emis o 

avertizare de vreme extremă pentru perioada 23-24 noiembrie 2017, care vizează regiunile 

nordice Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten şi Troms, unde se aşteaptă intensificări ale 

vântului până la 40-50 m/s. În aceste condiţii, există un risc mare de perturbare a orarului 

zborurilor aeriene, a circulaţiei maritime şi terestre, fiind posibilă, inclusiv, suspendarea 

circulaţiei rutiere pe porţiuni de drum cu poduri şi prin trecătorile montane. Pentru aceste 

regiuni, populaţia este sfătuită să evite deplasările şi activităţile în aer liber. 

Totodată, pentru aceeaşi perioadă (23 - 24 noiembrie 2017), a fost emis un cod roşu de 

avalanşă (nivelul 4 - maxim pe scala internaţională de risc de avalanşă) pentru zone extinse 

din Rogaland şi Hordaland. 

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

României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, 

apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din 

Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

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

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

+4799153137. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet www.yr.no, 

www.varsom.no/en/, www.mae.ro, http://oslo.mae.ro/ şi reaminteşte cetăţenilor  români care 

călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă 

gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi 

serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 
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