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MAŞINA CU POEŢI LA A 13-A EDIŢIE, ÎN COMUNA MAHALA. LECTURI, DEZBATERI, 

LANSĂRI DE CARTE ŞI REVISTE (VIDEO) 

http://bucpress.eu/cultura/masina-cu-poeti-la-a-5884 

 

Cea de-a 13-a ediţie şi prima din anul 2018 a cenaclului transfrontalier „Maşina cu poeţi”, iniţiat 

în 2016 de Gina Puică, lector de limbă română la Universitatea din Cernăuţi, şi de poetul 

Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, s-a 

desfăşurat duminică 21 ianuarie 2018 în sala de şedinţe a Primăriei din localitatea Mahala, la 

invitaţia Dnei Primar, Elena Nandriş – notează BucPress. 

 

Şedinţa a permis lansarea celor patru numere din 2017 ale revistei Mesager bucovinean 

(redactor-şef Ştefan Hostiuc) şi a celei de-a şaptea ediţii a volumului de memorii 20 de ani în 

Siberia. Amintiri din viaţă, scris în anii 60 ai secolului XX de Aniţa Nandriş-Cudla, o ţărancă din 

comuna Mahala. Această a şaptea ediţie, prefaţată de Ştefan Hostiuc, a apărut la Tipografia 

Druk Art din Cernăuţi la sfârşitul anului trecut. Prezent la lansare, prefaţatorul a făcut o amplă 

expunere asupra cărţii, urmată de intervenţii ale membrilor comunităţii mahalene, inclusiv a 

unui descendent al Aniţei. 

 

Pe lângă aceste lansări, care au conferit un statut special şedinţei de cenaclu, poeţi şi alţi 

scriitori din nordul şi din sudul Bucovinei au citit din creaţia proprie sau au intervenit în cadrul 

dezbaterilor. Este vorba în primul rând de Dumitru Mintencu, născut la Voloca, în Nordul 

Bucovinei, poet şi redactor la săptămânalul Concordia, care a prezentat un grupaj inedit de 

poeme ce au fost analizate de Ştefan Hostiuc şi Gina Puică, împreună cu publicul. Dumitru 

Mintencu, marcat puternic de prozaismul şi de textualismul specifice poeziei româneşti a anilor 

80-90, este autorul volumului de versuri Timpul tăindu-şi nasturii de la cămaşă, publicat în 

2003 la editura Arc din Chişinău. Poemele citite ieri de Dumitru arată că autorul a evoluat spre 

o sensibilitate mai marcată, fără a-şi pierde mărcile stilistice anterior demonstrate. Alături de el, 

au mai citit sucevenii Doru Mihai Mateiciuc, Marcel Flocea, Constantin Horbovanu, George 

Sauciuc, Mircea Nanu-Muntean, Cezar Straton şi nord-bucovinenii Vasile Bâcu, Gheorghe 

http://bucpress.eu/cultura/masina-cu-poeti-la-a-5884
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Bodnariuc, Gheorghe Ungureanu, Ştefan Hostiuc, Vasile Tărâţeanu, Elisabeta Seleţchi, cărora 

li s-a adăugat şi consulul Edmond Neagoe. 

 

În cadrul acestui eveniment, s-au produs de asemenea Malanca din Mahala şi alte grupuri 

artistice tradiţionale locale. Publicul a îmbrăţişat cu mare interes evenimentul, prezenţa în sală 

fiind foarte numeroasă. Li s-au adăugat localnicilor oaspeţi veniţi de la Cernăuţi, inclusiv un 

grup de cursanţi ai Lectoratului de limbă română din cadrul Universităţii „Yurii Fedkovici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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ÎNFRĂŢIREA AŞEZĂRILOR ROMÂNEŞTI DIN SERBIA CU LOCALITĂŢI DIN ROMÂNIA, 

DEZIDERATUL RIS 

http://www.timpromanesc.ro/infratirea-asezarilor-romanesti-din-serbia-cu-localitati-din-romania-dezideratul-ris 

 

Sâmbătă, 20 ianuarie a.c., la Cheverişu Mare a avut loc o întâlnire a delegaţiei Asociaţiei 

obşteşti Românii Independenţi din Serbia (RIS), condusă de preşedintele dr. Dorinel Stan, 

Călin Iorga, secretar şi Marinela Crăciun Miler, întreprinzător particular din Vârşeţ, cu 

conducerea primăriei comunei Cheverişu Mare (România  şi Cristina Aburaş, expert pe 

proiecte IPA, Programul România-Serbia 2014-2020. 

 

Cu acest prilej, reprezentanţii RIS-ului au înmânat conducerii primăriei Cheverişu Mare cele 

mai recente cărţi apărute la Editura „Românii Independenţi din Serbia”, o colecţie a publicaţiei 

centrale „Glasul Cerbiciei – Vocea Românilor din Serbia”, iar primarul comunei  le-a înmânat  

„Monografia Comunei Cheverişu Mare”, oaspeţilor din Serbia. 

 

În cadrul întâlnirii, s-a discutat în special despre oportunităţile de colaborare, proiecte culturale, 

ecologice şi turistice, acorduri de înfrăţire a localităţilor din România cu localităţi din Serbia, 

accesarea fondurilor nerambusabile IPA-Programul România-Serbia 2014- 2020. 

 

Discuţiile purtate la primăria comunei Cheverişu Mare au vizat colaborarea directă cu Asociaţia 

„Românii Independenţi din Serbia” şi importanţa proiectelor culturale în societatea modernă. 

 

Rolul popularizării unor anumite manifestări şi sărbători, tradiţii şi obiceiuri, care au obiectiv 

atât  păstrarea identitară şi spirituală, schimbul de valori culturale,cât şi multiculturalitatea în 

cele două părţi ale Banatului Istoric. 

 

În anul celebrării centenarului -100 de ani de la Marea UNIRE 1918-2018, acordurile şi 

parteneriatele de înfrăţire au o importanţă aparte deoarece oferă posibilităţi de colaborare pe 

termen lung şi prin care comunităţile au ocazia de ajutor şi sprijin reciproc, schimburi 

http://www.timpromanesc.ro/infratirea-asezarilor-romanesti-din-serbia-cu-localitati-din-romania-dezideratul-ris
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permanente de experienţă, respectiv un câştig pentru semnatari. 

 

Înfrăţirea aşezărilor româneşti din Serbia cu localităţi din România este un deziderat pe 

agenda RIS-ului în anul  2018 şi trebuie să se concretizeze prin proiecte comune, iar 

organizaţia de primă importanţă „Românii Independenţi din Serbia” şi implicarea alianţei unice 

româneşti „Uniunea Românilor din Serbia”- URS, au susţin nemijlocit ideea ca fiecare localitate 

românească din Voivodina şi Valea Timocului să fie înfrăţită cu una din România. 

 

Marcel Muia, primarul comunei Cheverişu Mare a propus începerea unui proiect de reabilitare 

ecologică şi turistică în parteneriat cu primăria comunei Biserica Albă sau Plandişte, care 

urmează să fie depus pentru finanţare pe fondurile Europene IPA de colaborare 

transfrontarieră România – Serbia. 

 

 Foto: http://ris.org.rs 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ELEVII ROMÂNI DIN UCRAINA VOR PRIMI BURSE DE STUDIU 

http://www.ziare.com/scoala/elevi/elevii-romani-din-ucraina-vor-primi-burse-de-studiu-1499084 

 

Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea 

urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in 

sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de 

etnie romana de a studia in limba materna. 

 

Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de 

burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, 

care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau 

cu studiul unor materii in limba romana ca limba materna, din sistemul preuniversitar de 

invatamant din Ucraina. 

 

Totodata, MRP, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, va acorda stagii de 

specializare in Romania pentru 300 de cadre didactice din scolile romanesti din Ucraina, in 

scopul dezvoltarii si perfectionarii competentelor de predare a limbii romane sau in limba 

romana. 

 

Stagiile de specializare sunt organizate de Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, 

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si 

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. 

 

Vor putea aplica pentru aceste stagii de specializare cadrele didactice din scolile romanesti din 

Ucraina care detin diplome de studii ce permit exercitarea profesiei pe teritoriul Ucrainei si fac 

dovada declararii apartenentei la spatiul identitar roman. 

 

Selectia cadrelor didactice se va face de catre institutiile de invatamant superior care 

organizeaza stagiile de specializare, cu sprijinul asociatiilor, organizatiilor si fundatiilor etnicilor 

http://www.ziare.com/scoala/elevi/elevii-romani-din-ucraina-vor-primi-burse-de-studiu-1499084
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romani din Ucraina. 

 

Guvernul precizeaza ca aceste masuri au in vedere respectarea drepturilor la identitate 

lingvistica a etnicilor romani din Ucraina, prin parghii care sa le asigure studiul in limba 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

8 

COPIII ROMÂNILOR DIN STRASBOURG IAU LECŢII DE PĂSTRARE A IDENTITĂŢII 

CULTURALE 

http://www.timpromanesc.ro/copiii-romanilor-din-strasbourg-iau-lectii-de-pastrare-a-identitatii-culturale 

 

La biserica românească din Strasbourg, slujbele sunt bruiate de chiotele copiilor şi nimeni nu 

se supără. Sunt din ce în ce mai mulţi români care au ales să trăiască acolo, aşa că lăcaşul de 

cult a devenit mai nou şi şcoală, scrie observator.tv. 

 

Acolo, copiii crescuţi printre francezi învaţă limba maternă şi obiceiurile strămoşeşti. 

 

Copiii românilor din Strasbourg citesc versurile lui Eminescu. Iar cei mici nu vor să uite… Asta 

în timp ce părinţii lor se străduiesc să-şi perfecţioneze franceza, ca să se descurce în ţara de 

adopţie. 

 

Copiii românilor din Strasbourg citesc versurile lui Eminescu, în timp ce părinţii lor se 

străduiesc să-şi perfecţioneze franceza, ca să se descurce în ţara de adopţie. 

 

În Biserica Ortodoxă românească din Strasbourg, o cameră s-a transformat în şcoală pentru 

copiii românilor, iar preoteasa în învăţătoare. O misiune în care pune mult suflet. Cândva, 

biserica era doar un loc de adunare pentru teologi. De când Strasbourg s-a umplut de români, 

lăcaşul de cult a devenit însă neîncăpător în timpul slujbelor. 

 

Iar pentru că enoriaşii şi-au format familii aici, solemnitatea bisericii a lăsat treptat loc unei 

atmosfere mai vesele. 

 

„E drept, când ai 50 de copii la slujbă, este o oarecare animaţie în biserică. Avem în biserică 

130 de scaune. Sunt toate ocupate, plus culoarele din mijloc”, spune  preotul Vasile 

Iorgulescu. 

 

http://www.timpromanesc.ro/copiii-romanilor-din-strasbourg-iau-lectii-de-pastrare-a-identitatii-culturale
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„Româna este limba părinţilor lor, a bunicilor lor, limba pentru care strămoşii lor s-au luptat să 

o păstreze curată şi noi nu vrem să fim veriga care rupem cu tot ceea ce este valoare sfântă a 

noastră”, spune şi preoteasa Iosefina Iorgulescu. 

 

„Aici învăţăm româna, despre Dumnezeu, despre Eminescu, un renumit poet. Ne şi distrăm”, a 

povestit Aimee, de 9 ani, ai cărei părinţi provin din judeţul Bihor. Ea a adăugat că unii dintre 

copii nu au şansa să meargă în România mereu, aşa cum face ea, şi atunci pot să înveţe 

româna şi despre România la biserica românească. 

 

Dumitriţa, o fetiţă de doar 5 ani, spune că româna este limba care îi place mai mult. Fetiţa a 

fost adusă la cursuri, alături de două surori mai mari, de către mama lor. Aşa a apărut şi s-a 

dezvoltat ideea şcolii de cimentat limba maternă. O idee pe care părinţii au agreat-o imediat. 

Aşa s-a ajuns ca cei mici să îndrăgească limba română şi să vadă în lecţiile preotesei nu doar 

un exerciţiu de păstrat identitatea, dar şi o ocazie de relaxare. Sursa: observator.tv 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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NARCIS MATACHE, PRIMUL ROMÂN AFIRMAT ÎN POLITICA DANEZĂ, SE IMPLICĂ 

ÎNTR-UN PROIECT PENTRU TINERI 

http://diasporaazi.ro/narcis-matache-primul-roman-afirmat-in-politica-daneza-se-implica-intr-un-proiect-pentru-

tineri/ 

 

APDA, 22 ianuarie 2018 – «Împreună cu un grup de tineri români din Bruxelles, Paris, Aalborg, 

Cluj şi Bucureşti, am format “Grupul de Iniţiativă Grigore Gafencu”, care are drept scop unic 

adunarea de resurse umane pentru a lansa “Tineri Europeni România / Young Europeans 

România”. 

 

Scopul “Tineri Europeni România” este de a menţine România pe calea europeană, şi de a 

aduna tineri românii din lumea întreagă care îşi doresc o Românie Europeană sub aceeaşi 

umbrelă. Pe 21 Aprilie vom avea Adunarea Generală Constitutiva la Bucureşti, şi acuma 

încercam să găsim cât mai multe persoane interesate care să participe. Pagina noastră de 

facebook are adresa www.facebook.com/tinerieuropeni», ne-a declarat Narcis Matache. 

 

Narcis George Matache, 27 de ani, stabilit în Danemarca, a candidat la alegerile Consiliului 

Regional din Jutlandul de Nord. La alegerile care au avut loc în 21 noiembrie au fost alese 98 

de consilii municipale şi cinci consilii regionale în Danemarca. Narcis a candidat pe listele 

Partidului Social Democrat (Socialdemokraterne) în Region Nordjylland (Regiunea Nord 

Danemarca sau Jutlandul de Nord). 

 

A obţinut 636 de voturi, insuficiente pentru un loc în Consiliul Regional, dar oricum un rezultat 

onorabil. (S.C.) 

 

 

 

 

Sursă: diasporaazi.ro 

http://diasporaazi.ro/narcis-matache-primul-roman-afirmat-in-politica-daneza-se-implica-intr-un-proiect-pentru-tineri/
http://diasporaazi.ro/narcis-matache-primul-roman-afirmat-in-politica-daneza-se-implica-intr-un-proiect-pentru-tineri/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

11 

EXPOZIŢIA FOTO-DOCUMENTARĂ «ROMÂNII ŞI MARELE RĂZBOI» LA SACILE (ITALIA) 

http://www.timpromanesc.ro/expozitia-foto-documentara-romanii-si-marele-razboi-la-sacile-italia 

 

În contextul manifestărilor pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război 

Mondial, dar şi a celei de-a 159-a aniversări a Unirii Principatelor Române (5–24 ianuarie 

1859), în spaţiul expoziţional din ex Chiesa di San Gregorio din Sacile (Italia), miercuri, 24 

ianuarie 2018, la ora 18.30, va avea loc inaugurarea expoziţiei foto–documentare «Românii şi 

Marele Război». 

 

Expoziţia ce cuprinde circa 40 de panouri cu reproduceri ale unor documente, fotografii, 

desene, planuri de operaţiuni militare, stampe şi schiţe de epocă explicate amănunţit, evocă 

evenimentele istorice care s-au succedat în Europa Răsăriteană în perioada Marelui Război, 

subliniind contribuţia românilor la operaţiunile militare, alături de aliaţii lor din Antantă, precum 

şi lunga perioadă de neutralitate (1914–1916) premergătoare intrării în război a Vechiului 

Regat. 

 

Iniţiativa culturală este organizată şi promovată, sub patronajul Ambasadei României în Italia, 

de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Institutul Cultural 

Român, Primăria Sacile (PN), Asociaţia culturală «George Enescu» şi Associazione culturale 

«Zemlja», ambele din Sacile, cu colaborarea Consulatului General al României la Trieste, a 

Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, a Arhivelor Naţionale ale României şi a 

Universităţii «Babeş–Bolyai» din Cluj-Napoca. Parteneri media: «Agenda Diasporei», «Gazeta 

Românească». 

 

Moderatori vor fi arh. dr. Paolo Tomasella, preşedinte al Associazione culturale «Zemlja» din 

Sacile, consilier delegat pentru educaţie, cultură şi urbanism al Consiliului Local Montereale 

Valcellina (PN), şi prof. Carina Margareta Cesa, preşedintele Asociaţiei culturale «George 

Enescu» din Sacile. 

 

http://www.timpromanesc.ro/expozitia-foto-documentara-romanii-si-marele-razboi-la-sacile-italia
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Expoziţia va fi deschisă publicului în spaţiul expoziţional din ex Chiesa di San Gregorio din 

Sacile (PN), situat în Str. Giuseppe Garibaldi nr. 56, 33077 Sacile (PN), Italia, în perioada 24 

ianuarie–7 februarie 2018, de marţi până duminică, în intervalul orar 17.00–19.00. 

 

Intrarea este liberă. Pentru informaţii suplimentare şi vizite ale grupurilor organizate în afara 

programului cu publicul, se solicită programare la adresa asrosacile@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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662 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/662-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

662 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania – 164 locuri de muncă: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri 

(panouri) metalice; Germania – 105 locuri de muncă: 28 şofer de camion, 25 salvamar, 10 

programator PLC, 5 bucătar, 4 ospătar, 4 fizioterapeut, 3 electrician în construcţii, 3 personal 

servire clienţi, 3 şofer de autobuz, 2 mecanic instalaţii sanitare de încălzire şi climatizare, 2 

montator instalaţii electrice, 2 personal întâmpinare oaspeţi, 2 tehnician mecatronică, 1 

commis chef, 1 contabil, 1 inginer construcţii civile, 1 macaragiu, 1 manager front-office, 1 

mecanic instalaţii de climatizare şi refrigerare, 1 menajeră – şefă, 1 sudor, 1 tehnician service, 

1 tehnician sisteme de încălzire, 1 vopsitor auto, 1 zidar; Danemarca – 100 locuri de muncă: 

100 lucrători în agricultură – culegători de mazăre; Olanda – 56 locuri de muncă: 20 lăcătuş 

confecţii metalice, 20 sudor, 15 culegător căpşuni, 1 instalator încălzire centrală şi de gaze; 

Marea Britanie – 55 locuri de muncă: 50 măcelari, tranşatori, fasonatori, împachetatori carne, 5 

asistent medical. 

 

De asemenea, în Belgia – 38 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranşator carne, 4 operator cnc, 3 

şofer camion, 2 electrician iluminat stradal, 2 macaragiu, 2 tehnician reţele de telecomunicaţii, 

1 electrician rezidenţial, 1 inginer aplicaţie, 1 inginer de calitate industrial, 1 inginer dezvoltare, 

1 inginer materiale, 1 inginer producţie, 1 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, 1 

mecanic autoturisme, 1 operator/ ambalator în industria alimentară, 1 operator turnare metale, 

1 programator cnc, 1 proiectant mecanic, 1 tehnician de întreţinere şi instalare, 1 tehnician 

hvac, 1 tehnician testare; Cehia – 30 locuri de muncă: 15 operator CNC, 15 forjor; Portugalia – 

30 locuri de muncă: 30 culegător zmeură, mure şi afine; Slovenia – 30 locuri de muncă: 30 

muncitor asamblare producţie componente auto; Finlanda – 23 locuri de muncă: 12 lucrători 

sezonieri – culegători de căpşuni, zmeură şi mazăre, 10 măcelar/tranşator carne de pui, 1 

http://www.timpromanesc.ro/662-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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ospătar; Luxemburg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; Malta – 10 de locuri de 

muncă: 10 operator matriţe plastic; Bulgaria – 8 locuri de muncă: 4 matriţer, 4 turnător; 

Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 frizer; Lituania – 1 loc de muncă: 1 manager vânzări. 

 

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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A 24-A EDIŢIE A FESTIVALULUI FILMULUI EUROPEAN ÎN LIBAN 

http://icr.ro/pagini/a-24-a-editie-a-festivalului-filmului-european-in-liban 

 

Ambasada României în Beirut, membră a grupului EUNIC-Liban, va participa la cea de a 24-a 

ediţie a Festivalului Filmului European în Liban, care se va desfăşura în perioada 24 ianuarie – 

4 februarie 2018. Festivalul este organizat de Delegaţia UE în Liban, în colaborare cu EUNIC-

Liban şi statele membre ale UE, şi se desfăşoară sub patronajul ministrului libanez al culturii. 

 

Cu sprijinul Institutului Cultural Român, filmul „Bacalaureat” al regizorului Cristian Mungiu va fi 

prezentat în cadrul Festivalului, marţi, 30 ianuarie 2018.  

 

Programul Festivalului este foarte bogat, incluzând 29 de filme de lung metraj propuse de 

statele membre UE, un cine-concert cu muzică live, două filme în memoria actriţei Jeanne 

Moreau, respectiv a regizorului libanez Jean Chamoun, două filme propuse de Elveţia, 

respectiv de Serbia, care participă ca ţări invitate, şi filmul libanez „Paradis fără oameni” de 

Lucien Bourjeily, în închiderea festivalului. Vor fi prezentate, de asemenea, 12 filme de scurt 

metraj realizate de studenţi ai şcolilor libaneze de arte audio-vizuale, în cadrul unei sesiuni 

care se va încheia cu premierea a două dintre ele. Premiile sunt oferite de Institutul Goethe şi 

Institutul Francez şi vor consta în invitarea câştigătorilor să participe la festivaluri de film 

europene. 

 

Filmele vor fi proiectate la Beirut la cinematograful Metropolis şi, ulterior, în alte oraşe libaneze 

(Saida, Nabatieh, Jounieh, Tir, Deir El-Qamar, Baalbeck, Zahle şi Tripoli – în colaborare cu 

Institutul Francez din Liban. 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/a-24-a-editie-a-festivalului-filmului-european-in-liban


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

16 

NOUL GHID DE FINANŢARE MRP: SIMPLU ŞI EFICIENT 

http://www.mprp.gov.ro/web/noul-ghid-de-finantare-mrp-simplu-si-eficient/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) lansează Ghidul Beneficiarului 2018, în 

conformitate cu modificările aduse, la propunerea instituţiei, cadrului legislativ care 

reglementează modalităţile de sprijinire a românilor din afara graniţelor, precum şi luând în 

considerare sugestiile primite din partea mediului asociativ românesc. 

 

Ghidul de finanţare 2018 introduce schimbări importante prin care MRP simplifică procesul de 

acordare a finanţărilor nerambursabile şi amplifică gradul de accesibilitate la resursele 

financiare oferite de Guvernul României în beneficiul comunităţilor româneşti din afara 

graniţelor. 

 

Noutatea majoră a modificărilor legislative o reprezintă introducerea acordării de granturi 

pentru proiectele şi acţiunile derulate în vederea sprijinirii românilor din afara graniţelor, cu 

avans de până la 100% şi posibilitatea stabilirii de priorităţi tematice şi geografice, astfel încât 

să fie dezvoltate politici publice adaptate la problemele specifice ale comunităţii. 

 

Avansul pentru proiectele aprobate de comisia de evaluare a proiectelor a crescut până la 

50% în anul 2018 faţă de 30%, cât era în anul 2017. 

 

Noile proceduri includ consiliere personalizată, vor reduce perioada de evaluare a proiectelor 

şi prevăd forme de finanţare succesivă. 

 

 Totodată, în vederea celebrării Centenarului Marii Uniri, MRP a creat un pilon de finanţare 

destinat în exclusivitate proiectelor dedicate acestui istoric eveniment, intitulat „Centenarul 

2018”. 

 

Ghidul va fi corelat cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul românilor de pretutindeni, 

http://www.mprp.gov.ro/web/noul-ghid-de-finantare-mrp-simplu-si-eficient/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

17 

aflată în dezbatere parlamentară, care va face posibilă prezenţa de observatori externi, 

inclusiv cea a membrilor comunităţilor româneşti, în cadrul comisiilor de evaluare a proiectelor 

depuse la MRP. 

 

De asemenea, s-a introdus posibilitatea de a transmite documentaţia necesară online, cu 

semnătură electornică. Acest lucru va permite realizarea unor economii semnificative din 

partea solicitanţilor, trimiterea facilă a documentelor, precum şi realizarea mai rapidă a 

procedurii de decontare. 

 

În spiritul consolidării relaţiei de parteneriat, MRP anunţă că sesiunea de finanţare este 

deschisă pe tot parcursul anului 2018 şi invită românii de pe toate meridianele lumii să depună 

proiecte de finanţare la minister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

18 

 

DIASPORA START-UP, O AFACERE PENTRU UN VIITOR ÎN ŢARA TA. 40.000 DE EURO 

PENTRU ROMÂNII CU IDEI DE AFACERI 

http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4564-diaspora-start-up-o-afacere-pentru-un-

viitor-in-tara-ta-40-000-de-euro-pentru-romanii-cu-idei-de-afaceri 

 

Românii din Bologna şi împrejurimi care doresc să-şi deschidă o afacere prin programul 

Diaspora Start Up sau doar să obţină informaţii referitoare la proiect o pot face participând la 

conferinţa "Diaspora Start Up - O afacere pentru un viitor în ţara ta” ce va avea loc pe 28 

ianuarie, de la ora 11:00, la Sediul Consulatului General al României la Bologna din Via 

Guelfa, 9. 

 

Evenimentul, organizat de Asociaţia „Spirit Românesc” O.N.L.U.S., va fi moderat de colega 

noastră Cornelia Crişmaru care le va avea ca invitate pe expertul în comunicare Miruna 

Căjvăneanu, pe preşedintele Asociaţia BETANIA, Corina POP şi pe analistul în recrutare Anca 

Mihai. 

 

La finalul discuţiei va avea loc o dezbatere deschisă, sub forma unei sesiunide întrebări şi 

răspunsuri, unde cei interesaţi vor şi putea să facă înscrierea preliminară în cadrul proiectului, 

primind asistenţă din partea experţilor de selecţie prezenţi. 

 

De asemenea, vor fi prezentate şi ultimele date statistice legate de românii din Italia pe piaţa 

muncii, ca angajaţi şi ca întreprinzători, potrivit Raportului IDOS 2017. 

 

"O afacere pentru un viitor în ţara ta" este parte integrantă a programului „Diaspora Start Up”, 

finanţată prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi se adresează românilor din 

străinătate care vor să-şi deschidă o afacere în ţară. Proiectul este implementat de SIAB 

Development Srl – lider de proiect şi are ca partener în Italia Asociaţia Spirit Românesc 

(Roma). 

 

http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4564-diaspora-start-up-o-afacere-pentru-un-viitor-in-tara-ta-40-000-de-euro-pentru-romanii-cu-idei-de-afaceri
http://www.agendadiasporei.com/comunitati-romanesti/italia/item/4564-diaspora-start-up-o-afacere-pentru-un-viitor-in-tara-ta-40-000-de-euro-pentru-romanii-cu-idei-de-afaceri
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În prima etapă de 12 luni a proiectului, Asociaţia „Spirit Românesc” va demara o campanie de 

informare a românilor din diaspora în legătură cu desfăşurarea proiectelor şi va selecţiona 

beneficiarii din cadrul comunităţii de români din Italia. 

 

Astfel, va fi selecţionat un grup ţintă (GT), format din cel puţin 200 de persoane , care vor 

participa la cursurile de formare antreprenorială, finalizate prin elaborarea unui plan de afaceri. 

În urma unei evaluări, vor fi selecţionate cele mai bune 25 de planuri de afaceri care vor primi 

o finanţare de 40.000 de euro. 

 

Proiectul, a cărui valoare totală este de 8.715.685,61 lei, este finanţat prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, 

Obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană” şi se derulează pe o perioadă de trei ani 2017-2020. 

 

Pentru informaţii generale despre proiect: 

 

- Dana Ioana MIHALACHE - Coordonator activităţi partener Asociaţia de promovare socială 
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”Spirit Românesc” Onlus, Roma / tel: (+39) 333.78.91.516 / e-mail: 

info_startup@spiritromanesc.it  

- Olesea VATAV – Expert Evenimente / tel: 329.547.17.06/ e-amil: 

siab_evenimente@spiritromanesc.it  

- Miruna CAJVANEANU – Expert Comunicare / tel: 388.651.54.30 / e-mail: 

siab_comunicare@spiritromanesc.it 

 

Pentru înscriere în grupul ţintă: 

- Anca MIHAI - tel: 3493452268 e-mail: ancamihaireporter@gmail.com 

- Luminita POPA Tel: 3806554386 e-mail: lumini.popa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agendadiasporei.com 
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UNIREA ROMÂNILOR: PRIMUL ACT. UN DIALOG ROMÂNO-BRITANIC LA ICR LONDRA 

http://www.timpromanesc.ro/unirea-romanilor-primul-act-un-dialog-romano-britanic-la-icr-londra 

 

Ca parte a programului de celebrare a Centenarului Marii Uniri în acest an, Institutul Cultural 

Român din Londra organizează, în data de 23 ianuarie 2018, un eveniment dedicat Unirii 

Principatelor Române, intitulat “Romanians Unite: The First Act”, care îşi propune să ofere o 

dublă perspectivă, română şi britanică, asupra acestei realizări istorice fără de care Marea 

Unire de la 1918 ar fi fost de neimaginat.  

 

Discuţia îi are ca protagonişti pe istoricii David Brown, expert în politica externă a Marii Britanii 

în timpul Cabinetului Palmerston, şi Dennis Deletant, cel mai mare specialist britanic în istoria 

României, cărora li se alătură jurnalistul Ion M. Ioniţă, redactorul-şef al popularei reviste 

„Historia”. Cei trei vor privi Mica Unire dintr-o dublă perspectivă, analizând atât semnificaţia 

acestui important moment istoric pentru români şi legătura sa cu Marea Unire din 1918, cât şi 

rolul şi poziţia Angliei în acest proces. Dialogul va fi ilustrat cu extrase din documentarul 

„România s-a născut la Iaşi” (2017), realizat de Gabriela Baiardi pentru TVR Iaşi. 

 

Evenimentul este organizat în colaborare cu Ambasada României la Londra şi va fi deschis de 

Dan Mihalache, ambasadorul Românei în Regatul Unit. 

 

David Brown este profesor de istorie modernă şi şeful Departamentului de Istorie al 

Universităţii din Southampton. Este semnatarul numeroaselor studii cu privire la viaţa şi cariera 

Lordului Palmerston, secretar însărcinat cu afacerile externe şi prim ministru în timpul reginei 

Victoria, şi a publicat două cărţi pe această temă: „Palmerston şi politica externă 1846-55” 

(Manchester UP, 2002) şi „Palmerston: o biografie” (Yale UP, 2010). Continuă să studieze 

istoria relaţiilor britanice cu întreaga lume, interes care a stat la baza studiilor sale cu privire la 

perioada Lordului Palmerston. 

 

Dennis Deletant este, în prezent, Ion Raţiu Visiting Professor of Romanian Studies la 

http://www.timpromanesc.ro/unirea-romanilor-primul-act-un-dialog-romano-britanic-la-icr-londra
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Georgetown University şi profesor emerit la Şcoala de Studii Slavone şi Est Europene, din 

cadrul University College, Londra. În 1990 a fost numit în conducerea Fondului de Know-How 

pentru Europa Centrală şi de Est, înfiinţat de guvernul britanic, iar în 1995 a primit Ordinul de 

Ofiţer al Imperiului Britanic pentru serviciile aduse în cadrul acestei instituţii. Este autorul a 

numeroase monografii şi studii dedicate istoriei recente a României, printre care: „Ceauşescu 

şi Securitatea: represiune şi dizidenţă în România, 1965-1989” (Londra; New York, 1996), 

„România sub regimul comunist” (Bucureşti, 1998), „Teroarea comunistă în România: 

Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965” (Londra; New York, 1999) şi „Ion Antonescu. 

Aliatul uitat al lui Hitler” (Londra; New York, 2006). În 2016, a fost decorat cu Ordinul Naţional 

”Steaua României” în rang de Ofiţer pentru contribuţia avută la promovarea istoriei şi limbii 

române. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ LA ICR LISABONA 

http://icr.ro/lisabona/cursuri-de-limba-romana-la-icr-lisabona-31288 

 

După vacanţa de iarnă, ICR Lisabona îşi reia cursurile de limba română pentru străini. 

Cursurile se vor desfăşura în perioada 22 ianuarie – 31 iulie 2018. Structurate pe două niveluri 

(începător A1 şi intermediar B1), cursurile se vor desfăşura de luni până joi, la sediul 

Institutului Cultural Român de la Lisabona. 

 

De-a lungul timpului s-a observat o creştere a interesului pentru studierea limbii române, atât 

din partea studenţilor portughezi, precum şi a angajaţilor diverselor instituţii sau întreprinderi 

portugheze care se deplasează în România. Menţionăm de asemenea, interesul unor cursanţi 

pasionaţi de literatura română, care doresc să traducă, în colaborare cu nativi români, opere 

literare româneşti. 

 

Adresate publicului larg, cu motivaţii diverse, provenind din medii diverse (oameni de afaceri, 

studenţi din diverse domenii, portughezi căsătoriţi sau aflaţi într-o relaţie cu cetăţeni români), 

cursurile de limba română pentru străini au ca principal obiectiv stimularea - prin cunoaşterea 

limbii - interesului pentru cultura şi civilizaţia românească. Participanţii la cursurile de limba 

română iau parte, complementar, şi la evenimentele ICR Lisabona, cu scopul de a cunoaşte 

mai bine şi de a se familiariza cu diferitele aspecte ale culturii române. 

 

Perioadă cursuri: 22 ianuarie – 31 iulie 2018 

Loc de desfăşurare: sediul ICR Lisabona, Rua do Barão, nr. 10, Lisabona (lângă Catedrala 

Patriarhală) 

 

Niveluri: 

A 1 (90 min./ şedinţă, două şedinţe/ săptămână): lunea şi miercurea, de la 19:00 la 20:30, 

profesor Rodica Adriana Covaci. 

 

http://icr.ro/lisabona/cursuri-de-limba-romana-la-icr-lisabona-31288
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A 1 (90 min. / şedinţă, 2 ori / săptămână): marţea şi joia, de la 19:00 la 20:30, profesor Simion 

Doru Cristea. 

B 1 (90 min./ şedinţă, două şedinţe/ săptămână): lunea şi miercurea, de la 17:00 la 18:30, 

profesor Rodica Adriana Covaci. 

 

Taxă înscriere: 25 EUR. 

 

Înscrierea se poate face online (la adresa icrl.ref@mail.ptprime.pt şi icrl.geral@mail.ptprime.pt) 

sau la sediul ICR Lisabona. 

 

Mai multe detalii la tel: 00351.967.913.265 (Prof. Rodica-Adriana Covaci, e-mail: 

covacirodica@gmail.com). 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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VIOREL BADEA: ROMÂNIA PROMOVEAZĂ, ÎN EGALĂ MĂSURĂ, INTEGRAREA ÎN 

SOCIETATE A PERSOANELOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ŞI 

INTERCULTURALITATEA 

http://www.timpromanesc.ro/viorel-badea-romania-promoveaza-in-egala-masura-integrarea-in-societate-a-

persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-si-interculturalitatea 

 

Cu ocazia primei părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

(Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al Delegaţiei 

Parlamentului României la APCE, a luat cuvântul cu privire la raportul având ca temă: 

“Protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare în Europa”, raportor fiind Rózsa 

Hoffmann (Ungaria, Grupul Partidului Popularilor Europeni). 

 

În expunerea sa, senatorul Badea a menţionat că: orice iniţiativă care îşi propune să protejeze 

şi să promoveze limbile regionale sau minoritare este lăudabilă atâta vreme cât nu există mize 

ascunse în spatele unui asemenea demers; România oferă protecţie juridică pentru un număr 

de douăzeci de limbi regionale sau minoritare, fiind unul dintre statele europene cu cele mai 

multe limbi protejate, precum şi cu un grad ridicat de îndeplinire a angajamentelor asumate în 

baza Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, iar învăţarea limbii materne şi 

predarea în limba maternă sunt garantate de lege la toate nivelurile de educaţie, de la 

grădiniţă până la universitate. 

 

Senatorul Viorel Badea a relevat faptul că România promovează, în egală măsură, integrarea 

în societate a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi interculturalitatea. În acest 

context, a precizat că statul român promovează politici care contribuie la edificarea unor 

societăţi tolerante, bazate pe dialog intercultural, de natură să prevină conflictele de orice fel, 

care ar putea apărea ca urmare a unor politici care susţin segregarea minorităţii de majoritate. 

Este esenţial, în opinia senatorului român, ca politicile în domeniul protecţiei drepturilor 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să aibă ca scop, pe de o parte, protecţia şi 

promovarea unor identităţi distincte (multiculturalismul), iar pe de altă parte, interacţiunea 

dintre aceste două identităţi distincte (interculturalismul). De asemenea, a menţionat că 

http://www.timpromanesc.ro/viorel-badea-romania-promoveaza-in-egala-masura-integrarea-in-societate-a-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-si-interculturalitatea
http://www.timpromanesc.ro/viorel-badea-romania-promoveaza-in-egala-masura-integrarea-in-societate-a-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale-si-interculturalitatea
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România are în vedere acest tip de dialog între majoritate şi minoritate, iar politicile autorităţilor 

de la Bucureşti în materia protecţiei minorităţilor naţionale sunt îndreptate, în mod 

necondiţionat, către prezervarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii lor etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase. 

 

Senatorul român a evidenţiat faptul că modelul educaţional promovat de România în ceea ce 

priveşte educaţia în limba minorităţilor naţionale a fost apreciat în diverse ocazii, cel mai recent 

exemplu fiind discursul ministrului ungar al afacerilor externe, cu prilejul deschiderii anului 

universitar 2017-2018 la secţia maghiară a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru 

cei 2100 de studenţi români de etnie maghiară. 

 

În încheiere, senatorul Badea a subliniat că, de-a lungul timpului, coexistenţa paşnică în 

România între majoritate şi cele 20 de minorităţi naţionale a generat modele solide de bune 

practici care pot fi împărtăşite statelor membre ale Consiliului Europei. 
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