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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Simpozionul «Cetățile lui Ștefan cel Mare, istorie și simbol» 

2. La Hramul Sfintei mănăstiri Voroneț, cu rugăciuni pentru românii înstrăinați 

3. Românii din regiunea Cernăuți îl comemorează pe Voievodul Ștefan cel Mare în a doua zi 

de Paște, la stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului 

4. Centrul Media BucPress din Cernăuți a lansat o revistă de gândire românească – 

„BucPress” 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

5. 373 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

6. Lansarea noului format al Muzeului Românilor de Pretutindeni 

7. Ministrul Finanţelor Publice Eugen Teodorovici anunţă negocieri cu UE pentru măsuri care 

să-i ajute să revină pe cei plecaţi la muncă în străinătate 

8. Lansarea „Ghidului alegătorului român în străinătate” în contextul alegerilor 

europarlamentare 

 

III. ACTUALITATE 

9. Ghidul de călătorie pentru Sărbătorile Pascale 2019    

10. Încă două medalii de argint pentru România la Salonul Internațional de Invenții de la 

Geneva 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html
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11. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu propune dublarea secțiilor de vot pentru românii 

de pretutindeni, pentru alegerile europarlamentare 

12. Rezultatele primei sesiuni de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
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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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SIMPOZIONUL «CETĂȚILE LUI ȘTEFAN CEL MARE, ISTORIE ȘI SIMBOL» 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2642/ 

 

 

 

 

La invitația primarului Municipiului Piatra – Neamț și asociației Bâtca Doamnei pe 19 – 21 

aprilie un grup de bucovineni împreună cu președintele societății Mihai Eminescu, Vasile Bâcu. 

și adjunctul său Nicolae Șapca, au participat la zilele Curții Domnești din oraș și simpozionul 

«Cetățile lui Ștefan cel Mare, istorie și simbol». 

A fost petrecut un eveniment unic, de mare anvergură, menit să aducă în fața spectatorilor un 

rezultat aparte din istoria Moldovei lui Ștefan cel Mare – fortărețele ridicate de domnitorul 

moldovean, un simbol al apărării libertății neamului românesc. 

La simpozion au fost reuniți cercetătorii, reprezentați ai administrației publice locale din zona 

Moldovei împreună cu primarul orașului Piatra – Neamț Dragoș Chitic, precum și oameni de 

cultură, arheologi, geografi și istorici. 

  Cetatea Hotinului și ținutul cernăuțean a fost prezentată de profesorul de istorie, arheologul 

Nicolai Bodnariuc, cu comunicarea «Cetatea Hotin trecut și prezent». În comunicare a fost 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2642/
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atrasă atenția la evoluția construcției cetății Hotin și descoperirilor arheologice din ultimii ani. 

  Organizatoarea simpozionului Corina Mândru a reușit să realizeze un eveniment deosebit de 

important închinat unei pagini din istoria Marelui Voievod Ștefan. 

  Invitații la simpozion au participat și la manifestările închinate celor 528 de ani de la prima 

atestare de la curțile domnești din Piatra – Neamț. 

N. Bodnariuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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APEL LA HRAMUL SFINTEI MĂNĂSTIRI VORONEŢ, CU RUGĂCIUNI PENTRU ROMÂNII 

ÎNSTRĂINAŢI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2640/ 

 

N-a fost un vis această divină minune: să mă trezesc în zorii dimineţii din Duminica Floriilor cu 

Sfânta Mănăstire Voroneţ în faţă, să văd aievea pagini vii din Scripturi, să aud pentru prima 

dată în îndelung prea rece primăvară cântecul cucului venind din apropiata pădure de brazi ce 

străjuieşte miracolul dăruit de Dumnezeu românilor – ctitoria smeritului Voievod Ştefan cel 

Mare. Nu pluteam în reverii, ci-mi trăiam dorita primenire sufletească prin respiraţia văzduhului 

pur al dimineţii, cu roua picurată din crenguţe de salcie sfinţite sâmbătă seara, la slujba de 

priveghere oficiată de soborul de preoţi şi de măicuţele Mănăstirii în Biserica Marelui Mucenic, 

sfântul martir purtător de biruinţă, patronul şi ocrotitorul lui Ştefan cel Mare. 

 

N-am avut parte până acum de un mai frumos şi mai fericit preludiu la sărbătoarea Învierii. 

Însă astfel pot spune şi pelerinii care au mai fost, care vin în fiecare primăvară la praznicul 

hramului Mănăstirii Voroneţ. Or, prin osârdia obştii monahale, la Voroneţ, înălţătoarele 

momente duhovniceşti de cinstire a Sfântului Gheorghe sunt de fiecare dată o sărbătoare a 

Învierii, aşa cum şi martirajul Marelui Mucenic este un rod al Învierii Domnului. Sărbătorit la 23 

aprilie, în această primăvară proinstareţa, stavrofora Irina Pântescu şi stavrofora dr. Gabriela 

Platon i-au invitat pe creştini la Hramul Mănăstirii în Duminica Sfintei Intrări a Mântuitorului în 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/30225-2019-04-18-10-18-08.html
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Ierusalim. Or, astfel le îndrumă orânduirea bisericească: dacă Ziua Sfântului Gheorghe e în 

Săptămâna Patimilor, cum s-a întâmplat în acest an, în mănăstiri se sărbătoreşte în Duminica 

Floriilor. 

La nevoi şi la năpaste grabnic apărător 

Aşa a rânduit Dumnezeu ca măicuţele, împreună cu invitaţii şi toţi pelerinii, unii sosiţi de 

sâmbătă seară, să se bucure de căldura soarelui şi aroma florilor înainte de intrarea în cernita 

tristeţe a săptămânii patimilor lui Hristos Mântuitorul. Retrăind mângâierea acestei Duminici, 

citesc şi recitesc cuvintele înscrise pe steagul de luptă al lui Ştefan cel Mare, cuvinte ce aveau 

să fie rostite de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Pimen Suceveanul în contextul liturgic al slujbei 

oficiate în fruntea soborului de preoţi: „O îndelung răbdătorule şi de biruinţi purtătorule, Marele 

Mucenic Gheorghe acela ce la nevoi şi la năpaste eşti grabnic apărător şi fierbinte ajutător şi 

celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi şi această rugăciune a smeritului robului 

tău, a domnului Io Ştefan Voievod...”. După cum vedem, viteazul Domnitor, şi l-a luat pe 

mucenicul Gheorghe de ocrotitor, cu puterea acestui sfânt şi smerenie în faţa lui Dumnezeu 

transformându-şi înfrângerile în biruinţă asupra păgânilor. 

Şi parcă într-un glas cu Ştefan cel Mare, rostind în gând odată cu ÎPS Pimen cuvintele înscrise 

cu litere de aur pe flamura păstrată în tezaurul românesc ca una din cele mai scumpe relicve, 

s-au rugat pelerinii – oaspeţi dragi în casa măicuţelor. Într-o îmbrăţişare simbolică s-au recules 

sute de credincioşi, adunaţi în faţa podiumului împodobit cu cetină de brad, flori vii şi trandafiri 

magnifici pe covoarele, ţesute de meşteriţa populară Victoria Platon, mama care i-a dat viaţă 

stareţei Gabriela. 

Aidoma unui crâmpei de rai, pentru liturghia fiecărui praznic al hramului măicuţele înzestrează 

o scenă în curtea locaşului numit de preţuitorii frumosului „Capela Sixtină a Estului”. Până la 

începerea sfintei slujbe, am avut răgaz pentru reculegere în singurătate, ca apoi să mă alătur 

alaiului pornit în întâmpinarea Înaltpreasfinţitului Pimen. Am mai avut timp să urmez îndemnul 

prietenelor sosite de la Suceava, Doina Cernica şi Alis Niculică, de a aprinde o lumânare şi 

lăsa o crenguţă de salcie la mormântul lui Petru Comarnescu din cimitirul mănăstirii. Scriitorul 
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şi istoricul de artă Petru Comarnescu a preţuit şi iubit atât de pătimaş acest loc încât a dorit să 

rămână pe veci la Voroneţ, străjuit la căpătâi de o statuie, opera sculptorului George Apostu. 

Din cimitir ne oprim la o altă „statuie” vie – o firavă mlădiţă de magnolie, cu doar o singură 

timidă floricică. „E magnolia maicii Elena (monahia scriitoare Elena Simionovici, ghid al 

Voroneţului)”, aflu de la Doina. 

După pilda Mântuitorului obştea mănăstirii îşi reînnoieşte viaţa 

Vremea frumoasă, cu har duhovnicesc, adăuga farmec anturajului liturgic, tămâiat de dangătul 

clopotelor, rugăciunile preoţilor, cântările măicuţelor, cuvântul de întărire şi îndrumare 

duhovnicească al ÎPS Pimen. După pilda Mântuitorului obştea mănăstirii îşi trăieşte viaţa cu 

smerenie şi demnitate. Vorbind despre puterea sacrificiului întru credinţă, Înaltpreasfinţitul a 

amintit despre virtutea smereniei şi demnitatea cu care maica prima stareţă Irina Pântescu a 

ridicat din ruine Mănăstirea Voroneţ, despre înţelepciunea ei de a fi blândă, a semăna în juru-i 

împăcare şi bună rânduială. A învăţat de la premergătoarea stareţa Magdalena a Mănăstirii 

Moldoviţa să fie maică duhovnicească, ştie să mângâie, ştie să facă pace între fiicele ei. Aşa 

cum părinţii lasă pe cel mai mic în gospodărie, maica Irina i-a încredinţat stăreţia unei vrednice 

urmaşe, stavroforei Gabriela. 

În cuvântul de mulţumire adresat arhiepiscopului şi tuturor credincioşilor, proinstareţa 

stavrofora Irina Pântescu a mărturisit că cel care a fost şi rămâne gospodarul Voroneţului este 

Daniil Sihastrul, iar obştia de astăzi e unealta menită să aducă Mănăstirea Voroneţ la 

strălucirea de odinioară. Anunţând că printre pelerini se află închinători din Cernăuţi (ajutaţi să 

ajungă de inimosul român Lazăr Fialcovschi din Molodia), maica Irina a prezentat-o pe Elena 

Nandriş, primarul comunităţii Mahala, rostind o emoţionantă pledoarie pentru românii din 

nordul Bucovinei. La ceruri s-a înălţat ruga-i pentru libertatea noastră, pentru ca Dumnezeu să 

ne dea putere şi voinţă de a fi nu atât mândri cât demni, a ne apăra fiinţa naţională şi limba 

română. Ca scut ne-a oferit versurile lui Ienachita Văcărescu: „Urmaşilor mei Văcăreşti!/ Las 

vouă moştenire:/ Creşterea limbi româneşti/ Şi-a patriei cinstire”. Cu smerita-i putere, 

respectată şi admirată, proinstareţa ne îndeamnă să rămânem aşa cum ne-au învăţat 
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strămoşii, să vorbim româneşte, această chemare fiind adresată şi tineretului din România, 

care se dedă la vorbe de tipul „yes”(!) în loc de „da”: „Când rosteşti „da” e o aprobare, iar 

englezescul „yes” înseamnă că ieşi, te duci...”, ne luminează mintea măicuţa, sfătuindu-ne să 

ne gândim încotro ne ducem. 

Poeziile Măicuţei pentru românaşii din nordul Bucovinei 

Memoria fenomenală şi dragostea slujitoarei Voroneţului pentru cuvântul artistic, împlinit cu 

har duhovnicesc, şi-au găsit întrupare într-o frumoasă carte, intitulată „Poeziile Măicuţei”, 

despre care au anunţat de pe podiumul hramului Arhiepiscopul Pimen şi stavrofora Gabriela 

Platon. 

La agapa frăţească a continuat prezentarea acestui volum fără de asemănare prin mesajul de 

învăţătură spirituală, în care sunt adunate poezii dintre cele mai des recitate de maica Irina. 

Sunt poezii scurte pentru copii şi versuri religioase lungi, memorizate de la mama, în anii de 

şcoală, pe parcursul vieţii monahale. Cartea e o mărturie vie că maica stareţă Irina este o 

adevărată comoară duhovnicească, un dascăl foarte apropiat de universul celor mici. Ediţia 

îngrijită de monahia dr. Gabriela Platon şi dr. Carmen Cornelia Balan, cuprinde doar o mică 

parte din poezii înregistrate de la maica stareţă, păstrate în memorie, îmbogăţite şi colorate de 

sufletul ei şi venerabilul pictor Radu Bercea, cu rădăcini în ţinutul Cernăuţiului. „Dacă vi se 

pare că pe undeva lipseşte o virgulă, să ştiţi că acolo măicuţa îşi trage sufletul când recită”, 

spune îngrijitoarea culegerii, dna Carmen Cornelia Balan. Un dar de carte cu pagini zidite în 

dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni a fost transmis copiilor din Mahala. Ofranda de la 

Voroneţ, ca o podoabă de preţ în coşul pascal al Sfintei Învieri, va ajunge şi la alţi românaşi din 

nordul Bucovinei, binecuvânta bucurie a mesajului dumnezeiesc „HRISTOS A 

ÎNVIAT!” luminându-ne şi din „Poeziile Măicuţei”. 

Maria TOACĂ 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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ROMÂNII DIN REGIUNEA CERNĂUȚI ÎL COMEMOREAZĂ PE VOIEVODUL ȘTEFAN CEL 

MARE ÎN A DOUA ZI DE PAȘTE, LA STEJARUL LUI ȘTEFAN CEL MARE DIN CODRII 

COSMINULUI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html 

 

In a doua zi de Paște, românii din regiunea Cernăuți se adună la stejarul secular din padurile 

domnești ale Nordului Bucovinei, Codrii Cosminului, să il cinstească pe Voievodul Ștefan cel 

Mare, transmite Romanian Global News. 

 

Uniunea Interregională "Comunitatea Românească din Ucraina", prin secretarul său executiv, 

doamna Aurica Bojescu, invită, pe contul său de facebook pe data de 29 aprilie 2019, românii 

de bună credință, cei care au posibilitatea, să vină la Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din 

Codrii Cosminului. 

"Invitam pe toți Oamenii de Bună Credință, care au posibilitate, în lunea Paștilor - pe 29 aprilie 

2019, să Vină la Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Codrii Cosminului pentru a comemora 

pe Arcașii săi căzuți Pentru Neam, Credință și Patrie! 

În coordonare cu Preacucernicul Părinte Protopop, Ioan Gorda, s-a stabilit că ne adunăm la 

orele 13.30, iar la 14.00 incepe "Slujba de pomenire". 

Vă asteptăm cu drag pentru a demonstra încă o dată că a fi Român Creștin la Tine acasă este 

o Mandrie și o Oblgatiune comemorând inaintașii și îmbărbătând generațiile ce vin în urma 

noastră! " se mai arată în anunț. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30280-2019-04-25-08-23-01.html
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CENTRUL MEDIA BUCPRESS DIN CERNĂUȚI A LANSAT O REVISTĂ DE GÂNDIRE 

ROMÂNEASCĂ – „BUCPRESS” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html 

 

Centrul Media BucPress – asociație a jurnaliștilor români din Ucraina, a lansat în primăvara 

anului 2019 publicația „BucPress", revistă de gândire românească din Cernăuți, transmite 

BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Nr. 1 / 2019 al revistei „BucPress" a fost distribuit în timpul manifestărilor comemorative de la 

Fântâna Albă, fiind lansat la Suceava în timpul ședinței cenaclului transfrontalier „Mașina cu 

poeți", dar și în capitala României, în timpul unei prelegeri la Facultatea de Istorie a 

Universității din București. 

Revista include articole de analiză culturală, politică și socială, interviuri cu oameni valoroși 

pentru comunitatea românească din Ucraina, care realizează în exclusivitate pentru echipa 

BucPress o radiografie a vieții românilor din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia. 

Revista poate fi citită în regim online AICI. 

De precizat că publicația „BucPress" a devenit al patrulea organ de presă administrat de 

Centrul Media BucPress, alături de Radio Cernăuți (unicul post de radio din Ucraina, care 

emite 24/24 doar în limba română), televiziunea online BucPress TV și Agenția de știri 

BucPress din Cernăuți, consolidând pozițiile acestui trust de presă românească din Ucraina. 

În continuare editorialul introductiv din revista „BucPress", intitulat „Românii din Ucraina în 

„menghina geopolitică", autor Marin GHERMAN, doctor în științe politice. 

Românii din Ucraina în „menghina geopolitică" 

Cu răni istorice nevindecate și probleme nerezolvate în trecut, comunitatea românească din 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30279-2019-04-25-08-16-03.html
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Ucraina este prinsă din nou într-o „menghină geopolitică", strânsă fără de milă de actorii 

globali și regionali. Geopolitica este o știință fixă, una care ia în calcul harta politică și evoluțiile 

„tectonice" social-economice ample. Considerentele și acțiunile geopolitice sunt reci față de 

suferințele și problemele umane mai ales acum, când lacrimile contează mai puțin... 

Cugetările geopolitice devin din ce în ce mai necesare pentru a analiza situația reală a 

comunității românești din Ucraina, pentru a elabora politici sau a reacționa în mod coerent față 

de noile provocări. Situația nu este deloc simplă și unele soluții vechi par a fi depășite. 

O mare primejdie istorică este neglijarea problemelor popoarelor mici de către popoarele mai 

mari (cum a fost de multe ori în trecut) sau sacrificarea intereselor unei minorități autohtone în 

numele luptelor dintre civilizații, state, blocuri militare sau grupuri cu interese macroeconomice. 

Să enumerăm cele mai semnificative provocări geopolitice care se referă în mod direct la 

comunitatea românească din Ucraina: 

1. Războiul hibrid ruso-ucrainean, cu faze fierbinți în Donbas, a însemnat înrolarea unor etnici 

români în rândurile armatei ucrainene. Unii români au luptat și luptă în estul țării pentru pacea 

din Ucraina. Mulți au murit sau au fost schilodiți pe viață. 

2. Reacționând cu metode hibride la noua realitate geopolitică, Kievul tot încearcă să se 

răzbune pe elementul minoritar rus din Ucraina, afectând colateral (uneori și direct) interesele 

minorității românești (etnice sau lingvistice) prin limitarea dreptului la educație, impunerea de 

reglementări suplimentare pentru presă sau aplicarea de atacuri discursive. 

3. Încercarea etnicilor români de a se apăra cu metode vechi, de până la confruntarea ruso-

ucraineană, când noile provocări geopolitice erau invizibile, este văzută de Kiev ca un act de 

trădare și secesionism, ceea ce a determinat o distanțare dintre centru și periferii, dintre 

conducere și etnii – situație nemaiîntâlnită până acum. 

4. Marii actori, în special Washingtonul și Bruxellesul, au o atitudine de susținere cu orice preț 

a eforturilor securitare ucrainene „pe flancul estic NATO" (citat din discursul președintelui 

ucrainean), lăsând în umbră mai multe subiecte sensibile ca dreptul minorităților naționale sau 

o înflorire atipică a curentelor naționaliste ucrainene. 



 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

13 

5. România a ales modelul de reacționare strategico-diplomatică, și nu cel de confruntare 

regională punitivă pe marginea dosarului drepturilor românilor din Ucraina, speriindu-se de o 

eventuală îmbrățișare de către Kiev a vectorului rusesc. Având frică de o posibilă învecinare 

cu Rusia, Bucureștiul pare a fi foarte indulgent față de Kiev din considerente geopolitice. Acest 

lucru nu este înțeles de românii din Ucraina, consolidându-se sentimentul de abandon din 

partea Patriei istorice pe fondalul școlilor românești care se închid sau a satelor lipsite de 

vreun sprijin real. 

6. Războindu-se geopolitic, dar și electoral, Kievul obține Tomosul de autocefalie a Bisericii 

Ortodoxe a Ucrainei. Românii, în mare parte, nu doresc să accepte acest model confesional, 

neavând încredere în promisiunile etnicilor ucraineni, chiar și în cele venite din mediul 

ecleziastic. Situația pare a fi tot mai incertă. 

Problemele legate de încredere, comunicare și capital social interetnic au ieșit la suprafață ca 

dintr-o Cutie a Pandorei, deschisă de politicile de unificare și omogenizare culturală din 

Ucraina. 

Evoluțiile geopolitice generale, descrise mai sus, care pot fi completate și dezvoltate în alte 

vaste analize politice, demonstrează cât de dificilă și contradictorie, hibridă chiar, este 

realitatea românească din Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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373 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/373-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/  

 

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

373 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 100 locuri de muncă: 100 muncitor agricol; 

Germania – 61 locuri de muncă: 15 operator spălări industriale, 10 manipulant bagaje, 7 

grădinar, 7 inspector tehnic de tren, 7 specialist siguranță transport pe calea ferată, 4 șofer de 

camion, 4 tehnician electrician sau electronist, 2 lucrător depozit, 2 marinar, 1 comandant de 

navă, 1 cusător, 1 șofer de autobuz; 

Ungaria – 51 locuri de muncă: 15 montator structuri construcţii/metalice, 10 dulgher, 10 

lucrător în construcţii, 6 operator la maşini de prelucrare în industria alimentară, 5 electrician, 5 

sudor; 

Norvegia – 48 locuri de muncă: 10 electrician, 10 instalator, 10 instalator ventilaţie, 9 vopsitor 

auto/tehnician de reparații, 4 mecanic auto, 4 tinichigiu auto, 1 medic hematolog; 

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

Olanda – 23 locuri de muncă: 15 procesor de flori și plante în sere, 5 culegător căpşuni; 2 

sudor, 1 specialist în recurtare; 

Irlanda – 15 locuri de muncă: 10 şofer de tir, 4 operator CNC, 1 sudor/montator; 

Marea Britanie – 15 locuri de muncă: 15 farmacist; 

Belgia – 13 locuri de muncă: 5 muncitor necalificat în grădinărit şi horticultură, 5 operatori 

mașini/utilaje, 1 dezvoltator Java, 1 inginer de sistem IT, 1 șofer; 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

Suedia – 2 locuri de muncă: 2 pizzar/bucătar la grătar; 

Danemarca –  1 loc de muncă: 1 lucrător în fermă; 

Polonia – 1 loc de muncă: 1 muncitor întreţinere; 

Franţa – 1 loc de muncă: 1 lucrător polivalent hotel. 

https://www.timpromanesc.ro/373-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
https://www.timpromanesc.ro/370-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
https://www.timpromanesc.ro/370-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/


 

                   NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

15 

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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LANSAREA NOULUI FORMAT AL MUZEULUI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/lansarea-noului-format-al-muzeului-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează noul format al platformei online a Muzeului 

Românilor de Pretutindeni (link), care conține și o secțiune dedicată realizărilor conaționalilor 

aflați în afara granițelor României. 

Prin noua secțiune, MRP dorește să promoveze românii de succes de pretutindeni, adevărate 

modele de conduită și implicare în păstrarea și promovarea identității românești peste hotare. 

Muzeul pentru Românii de Pretutindeni s-a concretizat la 1 octombrie 2018, sub forma unei 

platforme online, accesibile românilor de pe toate meridianele lumii. 

Platforma include secțiuni precum: Români din jurul granițelor, Diaspora de mobilitate, 

Centenar, Exilul Românesc, Școala și biserica, Vechi cărți de identitate și pașapoarte, Hărți, 

Tradiții și Obiceiuri, iar de anul acesta va conține și o secțiune dedicată performanței românești 

de pretutindeni. 

În vederea îmbogățirii conținutului acestei platforme, dar și al noii secțiuni dedicate succesului 

românesc de pretutindeni, MRP lansează o invitație deschisă mediului asociativ românesc să 

continue să participe la această inițiativă prin transmiterea de materiale la adresa 

muzeu@mprp.gov.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/lansarea-noului-format-al-muzeului-romanilor-de-pretutindeni/
http://www.muzeu.mprp.gov.ro/
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MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE EUGEN TEODOROVICI ANUNŢĂ NEGOCIERI CU UE 

PENTRU MĂSURI CARE SĂ-I AJUTE SĂ REVINĂ PE CEI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN 

STRĂINĂTATE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html 

 

Guvernul va iniţia negocieri cu toate statele membre pentru a implementa un pachet de măsuri 

care să răspundă atât nevoii, cât şi dorinţei de revenire acasă a celor plecaţi la munca în 

străinătate, a anunţat ministrul Finanţelor Publice Eugen Teodorovici, într-o postare pe 

Facebook, transmite Mediafax, preluat de Romanian Global News. 

  

Prezent sâmbătă la Iaşi, ministrul spune că a avut discuţii interesante şi aplicate cu 

reprezentanţii mediului de afaceri local care i-au împărtăşit atât ideile, părerile şi soluţiile pe 

care le au pentru dezvoltarea afacerilor, precum şi problemele cu care se confruntă. Una din 

problemele comune ridicate de aceştia a fost lipsa forţei de muncă. 

Ministrul spune că aceasta este o problemă cu caracter general, întâlnită pe întreg teritoriul 

României, precum şi în alte ţări europene. 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30252-2019-04-22-13-27-38.html
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LANSAREA „GHIDULUI ALEGĂTORULUI ROMÂN ÎN STRĂINĂTATE” ÎN CONTEXTUL 

ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html 

 

În contextul alegerilor europarlamentare care vor avea loc la data de 26 mai 2019, Ministerul 

Afacerilor Externe lansează „Ghidul alegătorului român din străinătate". 

Obiectivul principal al ghidului este de a asigura informarea corectă a cetăţenilor români aflați 

în străinătate, cu privire la condiţiile în care îşi pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European, transmite MAE într-un comunicat de presă pe 

site-ul său, preluat de Romanian Global News. 

Materialul informativ prezintă, într-un mod succint, prevederile relevante din Legea 33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019, precum și din Hotărârile Guv 

ernului adoptate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare din acest an. 

Astfel, ghidul include informații referitoare la persoanele care au drept de vot, actele în baza 

cărora se poate vota în străinătate și procedura de vot. De asemenea, ghidul include și 

informații referitoare la atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe și ale Autorității Electorale 

Permanente în contextul alegerilor europarlamentare. 

Ghidul este disponibil pe site-ul MAE în cadrul secţiunii dedicate alegerilor pentru Parlamentul 

European din 26 mai 2019 

 (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.04.19_ghid_alegator.pdf) 

Potrivit legislației în vigoare, în cadrul acestui scrutin, cetățenii români care sunt înscriși în 

listele electorale ale altor state membre UE pot să-și exercite dreptul de vot pentru alegerea 

reprezentanților României în Parlamentul European numai după ce aceștia dau o declarație pe 

propria răspundere potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30268-2019-04-24-07-17-07.html
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.04.19_ghid_alegator.pdf
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membrii în Parlamentul European din statul membru UE în ale căruia liste electorale este 

înscris. 

Reamintim faptul că, pentru a își exercita dreptul la vot, cetățenii români trebuie să deţină un 

act de identitate românesc valabil. 

Informații suplimentare: 

Informații suplimentare cu privire la alegerile pentru Parlamentul European pot fi accesate în 

cadrul secțiunii special dedicată de pe site-ul MAE, http://www.mae.ro/node/48090. 

MAE recomandă consultarea permanentă a acestei secţiuni, aceasta fiind actualizată pe 

măsură ce noi informaţii sunt disponibile. 

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze din timp asupra procedurii de vot, pentru 

a îşi putea exercita acest drept în bune condiţii la scrutinul din 26 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursă: rgnpress.ro 

 

https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=TBKR0a3C5fCk58TM6kNMNnlWqHzSECPehrytqfA78j4TcyGu2cTWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mae.ro%2fnode%2f48090
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GHIDUL DE CĂLĂTORIE PENTRU SĂRBĂTORILE PASCALE 2019 

https://www.timpromanesc.ro/ghidul-de-calatorie-pentru-sarbatorile-pascale-2019/ 

 

 

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români care se deplasează în străinătate în perioada 

Sărbătorilor Pascale 2019, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia acestora « Ghidul 

de călătorie pentru Sărbătorile Pascale 2019 ». Materialul conține recomandări utile în cazul 

https://www.timpromanesc.ro/ghidul-de-calatorie-pentru-sarbatorile-pascale-2019/
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călătoriilor în afara graniţelor României, precum și un set de informații de interes pentru cele 

mai frecventate destinații turistice din această perioadă, respectiv: Austria, Bulgaria, Elveţia, 

Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Portugalia şi Spania. 

Cetățenii români pot evita eventuale situaţii neplăcute ce pot apărea pe perioada vacanţei sau 

a concediului lor în străinătate consultând « Ghidul de călătorie pentru Sărbătorile Pascale 

2019 », postat pe pagina web a MAE, la rubrica „Sfaturi de călătorie”, secţiunea „Ghiduri de 

călătorie”, precum şi pe pagina de Facebook a Departamentului Consular din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește cu acest prilej că cetăţenii români care călătoresc în 

străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă”, care poate fi descărcată de pe 

website-ul MAE (www.mae.ro/app_cs ) pe orice telefon mobil de tip smartphone cu sistem de 

operare Android sau IOS. Aplicația oferă informații, sfaturi de călătorie și posibilitatea de 

alertare în cazul în care apar situații speciale în țara în care aceștia se află. După descărcarea 

aplicației se recomandă efectuarea unei actualizări. 

De asemenea, cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la 

dispoziție recomandările generale de călătorie publicate pe pagina web a  Ministerului 

Afacerilor Externe, la secțiunile „Condiții de călătorie” (http://www.mae.ro/travel-conditions) și 

„Alerte de călătorie” (http://www.mae.ro/travel-alerts). 

  

 

 

 

 

 

 

 

sursă: timpromanesc.ro 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/ghid_paste_2019.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/ghid_paste_2019.pdf
http://www.mae.ro/app_cs%C2%A0
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.mae.ro/travel-alerts
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ÎNCĂ DOUĂ MEDALII DE ARGINT PENTRU ROMÂNIA LA SALONUL INTERNAȚIONAL 

DE INVENȚII DE LA GENEVA 

https://www.timpromanesc.ro/inca-doua-medalii-de-argint-pentru-romania-la-salonul-international-de-inventii-de-

la-geneva/ 

 

 
 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a obtinut două 

medalii de argint in cadrul Salonului International de Inventii de la Geneva, care s-a 

desfășurat în perioada 10 – 14 aprilie 2019. 

Inventiile premiate au fost Material compozit pe baza de rasini epoxidice cu continut de metale 

grele pentru elemente de structura la vehicule spatiale si Geometrie transversala utilizata 

pentru masini electrice cu magneti permanenti si intrefier axial. 

ICPE-CA, prin cercetarile demarate, se preocupa constant sa raspunda provocarilor impuse de 

https://www.timpromanesc.ro/inca-doua-medalii-de-argint-pentru-romania-la-salonul-international-de-inventii-de-la-geneva/
https://www.timpromanesc.ro/inca-doua-medalii-de-argint-pentru-romania-la-salonul-international-de-inventii-de-la-geneva/
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noile cerinte economice si sociale, astfel incat, prin activitatea sa, sa contribuie la dezvoltarea 

durabila a intregii societati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL DE EXTERNE, TEODOR MELEȘCANU PROPUNE DUBLAREA SECȚIILOR DE 

VOT PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, PENTRU ALEGERILE 

EUROPARLAMENTARE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html 

 

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune înființarea a 441 de secții de vot în Diaspora, 

mai mult decât dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene, 

transmite www.stiripesurse.ro, preluat de Romanian Global News. 

După centralizarea comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind înființarea 

de secții de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, la data 

de 22 aprilie 2019, se propun a fi înființate 441 de secții de votare. 

Comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – când 

au fost organizate 190 de secții) sunt cu 251 secții de votare în plus. 

Comparativ cu referendumul național pentru revizuirea Constituției din 2018 (378 secții 

organizate) sunt propuse a fi organizate 63 de secții de votare în plus. 

Comparativ cu alegerile parlamentare din 2016 (417 secții organizate) sunt cu 24 de secții de 

votare în plus. 

Din cele 441 de secții de votare, sunt propuse a fi organizate 186 de secții de votare pe lângă 

sediile misiunilor diplomatice (ambasadă, misiune permanentă, consulat general, consulat, 

oficiu consular, birou consular) și ICR, iar 255 de secții de votare în alte locații (menționăm că 

pentru 21 dintre acestea se propune organizarea în localurile consulatelor onorifice). 

Față de procesele electorale anterioare, 63 secții de votare sunt propuse în locații/localități noi 

(19 în Italia, 10 în Marea Britanie, 10 în Germania, 4 în Spania, câte 3 în Franța și Danemarca, 

câte 2 în Austria, Olanda, Norvegia, Elveția și câte 1 în Canada, Finlanda, Grecia, Irlanda și 

Republica Moldova, la care se adaugă secția nou înființată ca urmare a operaționalizării 

Ambasadei din Sultanatul Oman). 

Aproximativ 51 de secții de votare au fost propuse spre înființare ca urmare a 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30282-2019-04-25-08-31-02.html
http://www.stiripesurse.ro/
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petițiilor/solicitărilor înaintate misiunilor diplomatice de către un număr semnificativ de cetățeni 

români sau ca urmare a consultărilor inițiate de misiuni cu reprezentanții asociațiilor de români, 

dintre acestea exemplificând: Freiburg im Breisgau, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt, 

Augsburg, Köln, Bochum, Karslruhe (Germania), Lecce, Taranto, Crotone, Catanzaro, 

Potenza, Parma, Siena, Pisa, Vittoria, Lodi, Chieri, Valeggio sul Mincio (Italia), Le Blanc 

Mesnil, Trappes, Rennes (Franța), Linz, Innsbruck (Austria), Moncton (Canada), Ringkobing, 

Vejle, Sonderborg (Danemarca), Mariehamn (Finlanda), Zurich, Basel (Elveția), Cork (Irlanda), 

Vatne, Kristiansand (Norvegia), Amsterdam, Eindhoven (Olanda), Plymouth, Colchester, 

Northampton, Peterborough, Leicester, Nottingham, Doncaster (Marea Britanie), Tenerife, 

Santander (Spania), Heraklion - Creta (Grecia), Durlești (Republica Moldova). 
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REZULTATELE PRIMEI SESIUNI DE EVALUARE A PROIECTELOR CU FINANȚARE 

NERAMBURSABILĂ 

http://www.mprp.gov.ro/web/rezultatele-primei-sesiuni-de-evaluare-a-proiectelor-cu-finantare-nerambursabila/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță rezultatele primei sesiuni de finanțare pentru 

anul 2019. 

Listele cu proiectele aprobate și cu cele respinse pot fi consultate mai jos. 

Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare de la data postării. 

PROIECTE APROBATE_COMUNITATI ISTORICE 

PROIECTE APROBATE_DIASPORA 

PROIECTE APROBATE_ROMANIA 

PROIECTE RESPINSE_COMUNITATI ISTORICE 

PROIECTE RESPINSE_DIASPORA 

PROIECTE RESPINSE_ROMANIA 
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http://www.mprp.gov.ro/web/rezultatele-primei-sesiuni-de-evaluare-a-proiectelor-cu-finantare-nerambursabila/
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-APROBATE_COMUNITATI-ISTORICE.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-APROBATE_DIASPORA.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-APROBATE_ROMANIA.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-RESPINSE_COMUNITATI-ISTORICE.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-RESPINSE_DIASPORA.pdf
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/04/PROIECTE-RESPINSE_ROMANIA.pdf

