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CUPRINS 

 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

A fost semnată o înţelegere pentru înfiinţarea Centrului de Informare al României la Solotvino 

Mijloace de promovare a identităţii româneşti pe ambele maluri ale Prutului, discutate la 

Chişinău 

Lansare de carte românească la Cernăuţi 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

Eveniment caritabil demarat la Bruxelles pentru copiii din România 

Deschiderea expoziţiei ”Aur”, la Marsilia 

 

III. ACTUALITATE 

Din 30 aprilie, programările la Consulatul din Roma se vor face exclusiv online 

Spaniolii apreciază capaciteatea de adaptare şi integrare a românilor 

Biserică românească finanţată de MRP, sfinţită la Roquetas de Mar (Spania) 

Banca Mondială: A crescut suma trimisă în țară de românii din străinătate 

Librăria Cărți Românești din Londra a devenit EUROPEANĂ. Adrian Chiriță: ”Acum livrăm în 

27 de țări UE” 

Comunicat de presă - Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni 

14 universități din România sunt prezente la Târgul Internațional de Educație de la Kiev 

O nouă inițiativă de rezoluție la Consiliul Europei: Impactul migrației muncii asupra copiilor 

rămași acasă – senator Viorel Badea 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

A FOST SEMNATĂ O ÎNŢELEGERE PENTRU ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE INFORMARE 

AL ROMÂNIEI LA SOLOTVINO 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-semnata-o-intelegere-pentru-infiintarea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-

solotvino/ 

 

La 23 aprilie 2018, la sediul Consulatului României la Solotvino, Gheorghe Uhali, primarul 

oraşului Solotvino, Anica Bococi, preşedintele asociaţiei „Maramureş-Solotvino” şi Mihail 

Tocar, preşedintele asociaţiei „ Speranţa”, au semnat o Înţelegere privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Centrului de Informare al României în cadrul Primăriei Solotvino (Slatina).Cele 

două asociaţii din Solotvino vor întocmi în perioada următoare un proiect adresat Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, care să permită amenajarea spaţiului, dotarea şi deschiderea 

efectivă a Centrului, precum şi finanţarea activităţilor până la sfârşitul anului în curs. 

 

Consulatul României la Solotvino felicită semnatarii acestei Înţelegeri şi îi asigură de tot 

sprijinul său pentru o activitate de succes a Centrului de Informare al României din cadrul 

Primăriei. 

 

 

Foto: Consulatul României la Solotvino 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-semnata-o-intelegere-pentru-infiintarea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-solotvino/
http://www.timpromanesc.ro/a-fost-semnata-o-intelegere-pentru-infiintarea-centrului-de-informare-al-romaniei-la-solotvino/
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MIJLOACE DE PROMOVARE A IDENTITĂŢII ROMÂNEŞTI PE AMBELE MALURI ALE 

PRUTULUI, DISCUTATE LA CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/mijloace-de-promovare-a-identitatii-romanesti-pe-ambele-maluri-ale-prutului-

discutate-la-chisinau/ 

 

Protejarea, revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural comun românesc şi identificarea 

direcţiilor de cooperare între instituţiile de cultură au fost principalele preocupări ale 

participanţilor la cea de-a treia ediţie a conferinţei internaţionale „Patrimoniul cultural românesc 

– Centenar 2018” de la Chişinău. 

 

Deschiderea oficială a lucrărilor a avut loc în data de 19 aprilie în Sala Mare a Muzeului 

Naţional de Artă al Moldovei. 

 

În cuvântul de început, Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 

Moldova a evidenţiat faptul că această conferinţă este importantă pentru spaţiul cultural comun 

românesc. „Cea de-a treia ediţie a conferinţei despre patrimoniu mi se pare foarte importantă 

atât din punctul de vedere al continuităţii obiectivelor promovate în cadrul acestui eveniment, 

dar şi al perspectivelor de dezvoltare. Mă bucur că, în ultimii 5 ani, am înaintat enorm în acest 

domeniu” 

 

„An de an numărul participanţilor la conferinţă este în creştere şi acest lucru mă bucură enorm. 

Anul 2018 este un an foarte important, an pe care eu l-aş considera anul românilor de 

pretutindeni. Relaţia cu Republica Moldova este una specială, una de suflet. Guvernul 

României va susţine parteneriatul nostru strategic şi investiţiile care au început şi se află în 

derulare, chiar şi în cadrul Muzeului de Artă, investiţii în valoare de aproximativ 2,8 milioane de 

euro”, a afirmat în deschiderea conferinţei Natalia Intotero, ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

Acţiunile de promovare a identităţii româneşti întreprinse pe ambele maluri ale Prutului sunt 

foarte importante şi necesare. 

http://www.timpromanesc.ro/mijloace-de-promovare-a-identitatii-romanesti-pe-ambele-maluri-ale-prutului-discutate-la-chisinau/
http://www.timpromanesc.ro/mijloace-de-promovare-a-identitatii-romanesti-pe-ambele-maluri-ale-prutului-discutate-la-chisinau/
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„Este cazul să ne propunem ca această conferinţă să intre în normalitatea şi periodicitatea 

naturală a relaţiilor de colaborare şi de schimb de experienţă între specialiştii în patrimoniu din 

România şi Republica Moldova. Va trebui să probeze încă o data că, deşi cultura şi patrimoniul 

nu sunt un acquis european, nu poate exista o Uniune Europeană solidă dacă nu se sprijină 

pe identitatea culturală şi pe respectul moştenirii culturale a ţărilor membre ale UE”, a afirmat 

în cadrul conferinţei Sergiu Nistor, consilier prezidenţial. 

 

„Celebrăm împreună Centenarul Unirii şi valorile comune împărtăşite de-a lungul unei istorii 

comune. Ceea ce ne uneşte este tocmai mărturia acestui izvor nesecat pe care îl reprezintă în 

totatlitate patrimoniul mobil, imobil şi material”, este de părere Irina Sanda Cajal Marin, 

Subsecretar de stat la Ministerul Culturii din România. 

 

Totodată, Irina Iamandescu, director adjunct Patrimoniu Imobil din Institutul Naţional al 

Patrimoniului, consideră că „tematica şi nivelul comunicărilor ştiinţifice au fost dintre cele mai 

interesante: de la cercetarea arheologică şi restaurare de patrimoniu, până la aspecte legate 

de patrimoniu imaterial”. 

 

„Ceea ce am dorit să realizăm prin intermediul acestei conferinţe a fost să creăm un dialog 

între specialiştii în domeniul patrimoniului din România cu cei din Republica Moldova. Noi 

avem acest element comun: patrimoniul şi, mai mult decât atât, începând de anul trecut, un 

program foarte important al IEH este spaţiul cultural comun românesc”, a afirmat şi Nicolae 

Brînzea, directorul general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni. 

 

În cadrul atelierelor de lucru s-a discutat despre protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural 

românesc, perspectivele culturale şi lingvistice, rolul elitelor culturale în afirmarea şi 

promovarea identităţii româneşti, cooperarea între instituţiile de cultură din România, 

Republica Moldova, cele din comunităţile istorice româneşti din jurul graniţelor ţării şi din 
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diaspora. 

 

Programul conferinţei a cuprins şi un grup comun de lucru între elevii Colegiului Economic 

„Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia şi elevii Colegiului de arte plastice „Alexandru 

Plămădeală”din Chişinău pentru însuşirea tehnicii picturii icoanelor pe sticlă. Workshop-ul s-a 

desfăşurat la sediul Colegiului de arte plastice „Alexandru Plămădeală”din Chişinău. 

 

 Foto: IEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LANSARE DE CARTE ROMÂNEASCĂ LA CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/lansare-de-carte-romaneasca-la-cernauti/ 

 

La 22 aprilie sediul Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi a 

găzduit o lansare de carte. Este vorba de volumul „CFR”, semnată de cunoscutul scriitor şi 

critic literar din România Ioan Răducea, scrie BucPress. 

 

Liviu Grasoiu scrie în prefaţa cărţii lui Ioan Răducea că autorul este „harnic, în căutarea acelui 

drum ce îi va purta sau nu, numele, căci a aborda aproape concomitent, critica şi istoria 

literară, proza şi poezia, înseamnă nu deruta, ci manifestarea mai multor disponibilităţi…”. 

Criticul literar Alex Ştefănescu menţionează că  autorul cărţii „CFR” povesteşte – în fraze lungi, 

interminabile – diverse călătorii cu trenul, încercând să integreze în relatare şi ceea ce produce 

gândirea lui asociativă, mereu efervescentă. „Amintiri, idei fulgurante, referinţe culturale, 

impresii de o clipă se succed torenţial şi imprevizibil, într-un text care pare să aibă drept model 

romanul Ulise al lui James Joyce”, scrie Ştefănescu. 

 

Acţiunea culturală din data de 22 aprilie a.c. a prilejuit vernisarea expoziţiei de pictură a artistei 

Flavia Pintea din Iaşi. 

 

A avut loc şi lansarea celui de-al XXVII-le-a număr al almanahului „Ţara Fagilor”, in memoriam 

Dumitru Covalciuc. Au participat reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din regiunea 

Cernăuţi, jurnalişti, profesori. 

 

La evenimentul cultural a luat parte Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al 

României la Cernăuţi, rostind un mesaj de salut şi încurajare culturale din partea conducerii 

misiunii diplomatice româneşti  acreditate la Cernăuţi. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/lansare-de-carte-romaneasca-la-cernauti/
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EVENIMENT CARITABIL DEMARAT LA BRUXELLES PENTRU COPIII DIN ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/eveniment-caritabil-demarat-la-bruxelles-pentru-copiii-din-romania/ 

 

România se afla printre ţările europene în care gradul de sărăcie în rândul copiilor a crescut, 

de la 48,1% în 2010 la 49,2% în 2018. Aproape jumătate dintre copiii din România (0-17 ani) 

se aflau în risc de sărăcie în 2016, cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană, iar situaţia 

nu pare a se ameliora. 

 

O româncă cu suflet mare din Bruxelles, Melania Cojocaru, în colaborare cu Ambasada 

României în Regatul Belgiei, Primăria din Anderlecht şi Cumpăna, şi asociaţia de caritate 

”Douze de Coeur” (12 Inimi), s-a gândit la aceşti copii şi a demarat un proiect extraordinar 

pentru 12 copii defavorizaţi. 

 

Proiectul îşi propune să ajute 12 copii defavorizaţi, 6 belgieni (din Anderlecht) şi 6 români 

(Cumpîna), să-i inspire şi să le dea speranţa că se poate mai mult şi mai bine. În acest scop, 

aceşti copii vor face un schimb de experienţă în 2018: belgienii vor merge la Cumpăna în iulie, 

iar copiii români vor merge la Bruxelles în august. În Belgia, situaţia e diferită dar şi acolo, un 

copil din patru trăieşte sub pragul sărăciei. 

 

Proiectul este deschis tuturor românilor din Bruxelles care vor să contribuie şi să-i ajute pe 

aceşti 12 copii. Pentru a strânge fonduri, Melania organizează pe 12 mai un eveniment de 

caritate în Anderlecht: 19h la Sala Les Peupliers – Rue des Fruits 73, la care sunt invitaţi toţi 

românii din Bruxelles. 

 

Pentru înscrierea la eveniment trebuie completat un formular. Programul evenimentului poate 

fi consultat la următorul link : http://www.rombel.com/evenimente/56728-eveniment-de-caritate-

pentru-12-copii-12-mai-2018.html 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/eveniment-caritabil-demarat-la-bruxelles-pentru-copiii-din-romania/
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DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI ”AUR”, LA MARSILIA 

http://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-aur-la-marsilia/ 

 

Luni seara a fost deschisă, la sediul Muzeul Civilizaţiilor Europei şi Mediteranei (Musée de 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – MuCEM) din Marsilia, expoziţia ”Or”.Muzeul 

Naţional de Istorie a României (MNIR) are onoarea de a se număra printre muzeele de 

prestigiu ale lumii care au fost invitate să prezinte piese excepţionale din categoria Tezaur, 

aflate în colecţia proprie. 

 

Numită simplu ”Or”, aur, expoziţia organizată de Musée de civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée (MuCEM) din Marsilia îşi propune să exploreze, din perspectiva 

contemporaneităţii, diferitele modalităţi de percepţie ale acestui metal nobil. S-a urmărit 

punerea în paralel a abordărilor considerate clasice, ale cunoscătorilor şi specialiştilor şi a 

celor spontane, venite din partea amatorilor. Astfel, în punctul de întâlnire al unor obiecte cu 

semnificaţii arheologice, istorice sau etnografice, al antichităţilor şi al obiectelor din cotidianul 

imediat s-a încercat evidenţierea unor legături ţesute dincolo de timp şi spaţiu. Obiecte şi 

abordări multiple surprinse într-un amplu spaţiu geografic în Preistorie, Antichitate, Evul Mediu, 

modernitate sau în contemporaneitate s-au reunit în mod armonios într-o expoziţie care face 

apel la ingeniozitatea şi creativitatea umană în egală măsură pentru structurarea discursului 

expoziţional cât şi pentru înţelegerea plurivalenţei acestuia. 

 

Expoziţia reuneşte un număr semnificativ de piese remarcabile, care au o valoare deosebită, 

ce provind din colecţiile unor importante instituţii culturale din mai multe state europene şi din 

afara spaţiului european: România (Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti), 

Franţa (Muzeul Luvru din Paris, Muzeul Arheologiei Mediteraneene din Marsilia, Muzeul de 

Artă Modernă şi Contemporană din Strasbourg), Grecia (Muzeul Arheologic din Pella), Georgia 

(Muzeul Naţional al Georgiei din Tbilissi) şi Maroc (Voice Gallery din Marrakech). 

 

Muzeul Naţional de Istorie a României participă la acest proiect cu 38 de bunuri culturale din 

http://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-aur-la-marsilia/
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patrimoniul propriu. Un mic pandantiv eneolitic de aur descoperit la Vităneşti (jud. Teleorman), 

reprezintă cea mai veche formă de prelucrare a aurului prezentă în expoziţie. În egală măsură 

lingouri de metal nobil şi obiecte cu estetică proprie piesele din inventarele tezaurelor de la 

Turnu Măgurele (jud. Teleorman), Sacoşu Mare (jud. Timiş), Căuaş (jud. Satu Mare) şi Hinova 

(jud. Mehedinţi) surprind plasticitatea aparte a aurului, metal care, prin topiri şi remodelări 

repetate se poate metamorfoza într-o multitudine de forme. Element foarte stabil din punct de 

vedere chimic, aurul transferă o parte din durabilitatea sau perenitatea sa şi obiectelor în 

structura cărora este integrat. Pentru a ilustra această perspectivă simbolică din care pot fi 

privite obiectele din aur, a fost aleasă o brăţară dacică, polispiralică, din tezaurul de pe 

Muchea Cetăţii de la Sarmizegetusa-Regia (jud. Hunedoara) şi, alături de aceasta, au fost 

selectate câteva aplice de harnaşament din tezaurele de la Cucuteni-Băiceni (jud. Iaşi) şi 

Craiova (jud. Dolj) şi mai multe elemente dintr-o cunună funerară romană de la Romula-Reşca 

(jud. Olt). 

 

Expoziţia este deschisă până la data de 10 septembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DIN 30 APRILIE, PROGRAMĂRILE LA CONSULATUL DIN ROMA SE VOR FACE 

EXCLUSIV ONLINE 

http://www.timpromanesc.ro/din-30-aprilie-programarile-la-consulatul-din-roma-se-vor-face-exclusiv-online/ 

 

Începând cu 30 aprilie 2018, programările pentru servicii consulare la Secţia Consulară din 

cadrul Ambasadei României la Roma se vor face exclusiv online, prin intermediul portalului 

eConsulat  – https://www.econsulat.ro/. 

 

Apelurile la numerele (0039) 06.835.233.69, (0039) 06.835.233.74, (0039) 06.835.233.71 vor fi 

redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS), care oferă informaţii consulare în regim de permanenţă. 

 

Serviciile consulare se prestează în baza unei programări prealabile. Pentru cazurile urgente, 

Secţia Consulară din cadrul Ambasadei României la Roma va continua să elibereze, fără 

programare, titluri de călătorie pentru cetăţenii care urmează să călătorească în România, dar 

şi acte notariale necesare pentru tratamente medicale, competiţii sportive sau vizite de studii 

(se vor prezenta documente justificative). 

 

 

 

Se recomandă cetăţenilor români să consulte site-ul misiunii diplomatice, unde sunt disponibile 

toate informaţiile necesare cu privire la serviciile consulare. 

http://www.timpromanesc.ro/din-30-aprilie-programarile-la-consulatul-din-roma-se-vor-face-exclusiv-online/
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Portatul eConsulat –  http://www.econsulat.ro/ – reprezintă un sistem informatic inovativ, care 

introduce instrumente în beneficiul solicitanţilor de servicii consulare, precum efectuarea de 

programări prin internet, eliminarea completării de formulare şi timpi reduşi de procesare a 

cererilor. Ambasada României la Roma pune la dispoziţie informaţii detaliate despre 

modalitatea de efectuare a programărilor online, care pot fi accesate în secţiunea Programări 

pe site-ul misiunii diplomatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SPANIOLII APRECIAZĂ CAPACITEATEA DE ADAPTARE ŞI INTEGRARE A ROMÂNILOR 

http://www.timpromanesc.ro/spaniolii-apreciaza-capaciteatea-de-adaptare-si-integrare-a-romanilor/ 

 

În încheierea vizitei de lucru în provincia spaniolă Almeria, subsecretarul de stat al Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a avut luni, 23 aprilie, întrevederi cu 

reprezentantul Guvernului central în provincia Almeria, Juan Ramon Fernandez Imbernon, şi 

cu David Perez, Consulul Onorific al României la Murcia. 

 

La întâlnirea cu reprezentantul în provincie al autorităţilor centrale, Victor Ionescu şi-a declarat 

aprecierea pentru demersurile autorităţilor spaniole pentru prevenirea abuzurilor asupra 

muncitorilor străini, inclusiv asupra românilor, care au o importantă contribuţie în cadrul 

sectorului agricol din zonă. În contxt, demnitarul MRP s-a referit şi la măsurile şi demersurile 

prin care Guvernul român doreşte să recupereze o parte din forţa de muncă aflată în prezent 

peste hotare. 

 

Juan Ramon Fernandez Imbernon a subliniat că Almeria este provincia din Spania cu cel mai 

mare procentaj de rezidenţi străini, (aproximativ 20%), iar românii sunt cea mai numeroasă 

comunitate după cea marocană. Oficialul spaniol a subliniat că românii din Almeria sunt foarte 

bine integraţi şi foarte apreciaţi şi nu sunt supuşi discriminărilor nici în raport cu alţi străini, nici 

cu lucrătorii spanioli. 

 

În cadrul întâlnirii pe care Victor Ionescu a avut-o la sediul Consulatului General al României la 

Almeria cu David Perez, Consulul Onorific al României la Murcia, discuţiile au vizat în principal 

aspecte economice şi posibilităţi de dezvoltare, prin proiecte şi finanţări europene sau din 

bugetul Guvernului român. 

 

„Discuţiile de la finalul vizitei în provincia Almeria au confirmat mesajele pe care le-am primit în 

fiecare zi, la toate întâlnirile cu oficialii de aici. Românii sunt valoroşi pentru comunitatea 

locală, sunt apreciaţi, iar fără munca lor şi a celorlalţi străini care trudesc în serele din 

http://www.timpromanesc.ro/spaniolii-apreciaza-capaciteatea-de-adaptare-si-integrare-a-romanilor/
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provincie, dar şi în sănătate, învăţământ şi alte sectoare, întreaga zonă ar avea de suferit. 

Dincolo de faptul că sunt recunoscuţi drept harnici şi muncitori, spaniolii apreciază felul în care 

conaţionalii noştri se adaptează şi se integrează în societate. Dorim ca, printr-o relaţie cât mai 

strânsă cu autorităţile locale şi misiunile diplomatice ale României, să creăm punţi şi sprijin 

pentru românii noştri”, a spus Victor Ionescu. 

 

Subsecretarul de stat a luat parte la o serie de întâlniri cu asociaţiile româneşti şi mediul 

românesc de afaceri din provincia spaniolă Almeria, dar şi cu reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, în cadrul unei vizite derulate în perioada 20-23 aprilie în municipiile Almeria, Roquetas 

de Mar, Granada şi Motril. Este prima vizită de lucru pe care un reprezentant al conducerii 

MRP o efectuează în Almeria şi totodată, prima de la înfiinţarea Consulatului României în 

provincia din sudul Regatului Spaniei. 

 

 Foto: mprp.gov.ro 

 

 

 

 

 

  

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BISERICĂ ROMÂNEASCĂ FINANŢATĂ DE MRP, SFINŢITĂ LA ROQUETAS DE MAR 

(SPANIA) 

http://www.timpromanesc.ro/biserica-romaneasca-finantata-de-mrp-sfintita-la-roquetas-de-mar-spania/ 

 

Subsecretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a 

luat parte, în cadrul vizitei efectuate în perioada 20-23 aprilie în provincia spaniolă Almeria, la 

târnosirea bisericii cu hramul „Botezul Domnului” din municipiul Roquetas de Mar. 

 

Sfinţirea bisericii reprezintă un eveniment de o mare semnificaţie pentru comunitatea 

românească din regiune, atât prin dimensiunea spirituală a momentului, cât şi prin participarea 

unor înalţi prelaţi, a autorităţilor locale din Spania şi din ţară şi a reprezentanţilor consulatelor 

României la Almeria, Sevilla şi Barcelona. 

 

MRP s-a aflat printre instituţiile care au contribuit financiar la finalizarea bisericii din Roquetas 

de Mar, după ce parohia a depus şi a primit finanţare, prin proiect, pentru realizarea unei părţi 

a picturii din interiorul lăcaşului de cult. 

 

Sfinţirea a fost săvârşită duminică, 22 aprilie a.c., de Înalt Prea Sfinţitul Iosif, Mitropolit Ortodox 

Român al Europei Occidentale şi Meridionale, de Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul 

Spaniei şi Portugaliei şi de un sobor de preoţi. 

 

„A fost un eveniment de mare emoţie, de mare încărcătură spirituală pentru românii din 

regiune şi a fost o onoare pentru mine să pot fi în mijlocul lor cu ocazia sfinţirii primei biserici 

ortodoxe de zid de aici. Am văzut din nou, cu acest prilej, că atunci când există dorinţă de a 

coopera şi de a colabora se întâmplă lucruri extraordinare pentru comunitate. Au stat alături la 

această ceremonie prelaţi ortodocşi şi catolici, primarul din Almeria şi preşedintele Consiliului 

Judeţean Bistriţa Năsăud, de unde provin cei mai mulţi dintre românii noştri din această 

provincie. Biserica cu hramul „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar e rezultatul eforturilor 

enoriaşilor, dar şi ale autorităţilor române şi spaniole. Prin intermediul bisericii, comunitatea 

http://www.timpromanesc.ro/biserica-romaneasca-finantata-de-mrp-sfintita-la-roquetas-de-mar-spania/
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poate beneficia, direct şi indirect, de alte proiecte pe care MRP e dornic să le finanţeze”, a 

spus subsecretarul de stat Victor Ionescu. 

 

Delegaţia condusă de demnitarul român s-a deplasat apoi la bisericile ortodoxe române din 

Almeria şi Motril, unde a avut discuţii cu membrii comunităţii. Românii le-au prezentat 

oficialului MRP şi consulului general la Almeria, Robert Hellvig, problemele cu care se 

confruntă şi s-a discutat despre soluţii atât pentru obţinerea de fonduri prin MRP, despre 

facilităţile acordate de Guvern românilor care intenţionează să revină în ţară, cât şi despre 

aspecte consulare. În acest sens, la discuţiile de la Motril a luat parte şi un oficial al 

departamentului pentru integrarea străinilor din cadrul primăriei municipiului. 

 

În cadrul vizitei de lucru, subsecretarul de stat Victor Ionescu a dorit să vadă şi locul unde se 

construieşte biserica penticostală românească din Roquetas de Mar, dat fiind şi rolul important 

pe care comunitatea penticostală îl are în cadrul comunităţii româneşti din provincia Almeria. 

 

 Foto: MRP 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

16 

BANCA MONDIALĂ: A CRESCUT SUMA TRIMISĂ ÎN ȚARĂ DE ROMÂNII DIN 

STRĂINĂTATE 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/banca-mondiala-a-crescut-suma-trimisa-in-tara-de-romanii-din-

strainatate/ 

 

Românii din străinătate au trimis în țară 4,9 miliarde de dolari, potrivit datelor Băncii 

Mondiale, transmise de AFP. 

După trei ani de declin consecutiv, remitenţele trimise către Europa şi Asia Centrală (ECA) au 

crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani în regiune fiind către Rusia (opt 

miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) şi România (4,9 miliarde de dolari), potrivit 

unui raport publicat luni de Banca Mondială (BM). 

 

Creşterea remitenţelor s-a datorat aprecierii euro şi a rublei faţă de dolar, avansului 

economic solid şi perspectivelor de angajare în ţările în care lucrează cei care trimit bani în 

Europa şi Asia Centrală, se arată în raport. 

 

Perspectivele pentru 2018 – 2019 sunt pozitive, dar creşterea nivelului remitenţelor ar urma 

să fie moderată, în urma stabilizării creşterii PIB-ului în zona euro, Rusia şi Kazahstan. Cursul 

de schimb rublă – dolar rămâne un factor crucial, care influenţează perspectiva, apreciază BM. 

Anul trecut, cei 266 de milioane de migranţi au trimis către ţările emergente şi în curs de 

http://ziarulromanesc.net/focus/romania/banca-mondiala-a-crescut-suma-trimisa-in-tara-de-romanii-din-strainatate/
http://ziarulromanesc.net/focus/romania/banca-mondiala-a-crescut-suma-trimisa-in-tara-de-romanii-din-strainatate/
http://bit.ly/TrimiteBanicuOpal
http://bit.ly/TrimiteBanicuOpal
http://bit.ly/TrimiteBanicuOpal
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dezvoltare o sumă record: 466 de miliarde de dolari, după trei ani de declin, datorită accelerării 

creşterii economiei globale, se arată în raport. Pentru acest an se previzionează tot o sumă 

record: 485 de miliarde de dolari. 

Ţările cu cele mai mari transferuri de bani în 2017 au fost India (69 miliarde de dolari), China 

(64 miliarde de dolari), Filipine (33 miliarde de dolari), Mexic (31 miliarde de dolari), Nigeria (22 

miliarde de dolari) şi Egipt (20 miliarde de dolari). 

Cele mai mari ieşiri au fost din SUA (67 miliarde de dolari) şi Arabia Saudită (38 miliarde de 

dolari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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LIBRĂRIA ”CĂRȚI ROMÂNEȘTI” DIN LONDRA A DEVENIT EUROPEANĂ. ADRIAN 

CHIRIȚĂ: ”ACUM LIVRĂM ÎN 27 DE ȚĂRI UE” 

http://ziarulromanesc.net/timp-liber/libraria-carti-romanesti-din-londra-devenit-europeana-adrian-chirita-acum-

livram-27-de-tari-ue/ 

Cărțile românești ajung acum în toată Europa cu ajutorul librăriei cartiromanesti.co.uk deschise 

la Londra de Adrian Chiriță, un român pasionat de literatură. 

 

„Dacă timp de doi ani ne-am adresat doar românilor din Marea Britanie, din 2016 ne-am 

hotărât să facem un pas mare peste graniță. Ideea ne-a venit de la românii din alte state ale 

Europei, care doresc să citească românește. Așa că, având în vedere numărul tot mai mare 

de cereri din partea cititorilor români din toată Europa, ne-am gândit să găsim o soluție prin 

care cărțile din librăria noastră să ajungă și la ei”, a declarat Chiriță pentru Ziarul Românesc. El 

a spus că cel mai important era ca volumele să ajungă repede și ieftin la cititorii din alte țări ale 

Europei. Detalii despre durata livrărilor și costuri găsiți aici. 

 

În cele din urmă, a reușit să livreze în țările Uniunii Europene în 3-5 zile lucrătoare, la prețul de 

8,98 de lire pe colet (max 5kg), mai ieftin decât în cazul în care cărțile ar fi comandate din 

România. 

 

Astfel, cărțile românești comandate pe cartiromanesti.co.uk  ajung acum în alte 26 de state, în 

afară de Marea Britanie: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria,Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. 

Pe site, la secțiunea ”Întrebări frecvente” veți găsi răspunsuri la întrebări precum: țările în care 

livrăm, cum se face plata, înregistrare cont, etc. 

 

Librăria Cărți Românești a început să vândă cărți on-line pentru românii din Marea Britanie în 

2014, iar într-un an a amenajat un spațiu unde clienții pot veni să răsfoiască o carte și să 

cumpere direct de pe raft. 

http://ziarulromanesc.net/timp-liber/libraria-carti-romanesti-din-londra-devenit-europeana-adrian-chirita-acum-livram-27-de-tari-ue/
http://ziarulromanesc.net/timp-liber/libraria-carti-romanesti-din-londra-devenit-europeana-adrian-chirita-acum-livram-27-de-tari-ue/
https://cartiromanesti.co.uk/ro/
http://bit.ly/LivrareReturCR
https://cartiromanesti.co.uk/ro/
http://bit.ly/LivrareReturCR
http://bit.ly/IntrebariFrecventeCR
https://cartiromanesti.co.uk/ro/
https://cartiromanesti.co.uk/ro/contact-us
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„Acest lucru ne-a apropiat și mai mult de clienții noștri, oamenii acum au mai multă încredere, 

pentru că existăm fizic, nu doar virtual, pe Internet”, a spus Chiriță. 

 

„Am schimbat și platforma pe care funcționa site-ul nostru. Vechea platformă nu mai făcea față 

solicitărilor tot mai mari. Noul site oferă clienților o experiență virtuală mult mai plăcută atunci 

când navighează în căutarea cărților preferate. Mai mult, plasarea comenzilor durează mult 

mai puțin, deci se câștigă timp. Tot în ceea ce privește comenzile on-line, am adăugat noi 

modalități de plată, costurile de transport au fost micșorate simțitor și am adăugat o variantă a 

site-ului în limba engleză”, a mai spus proprietarul Cărți Românești. 

 

 „Se poate plăti prin transfer bancar, direct din contul clientului, pe lângă faptul că se poate 

plăti prin Pay Pal sau cu cardul de debit sau de credit”, a mai ținut să menționeze acesta. 

 

Și pentru că Londra este mare, librăria a venit în întâmpinarea românilor din alte zone decât 

https://cartiromanesti.co.uk/ro/
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cea unde se află sediul. Așa că, în colaborare cu mai multe magazine românești, au fost 

amenajate standuri unde românii pot alege din oferta de cărți românești. 

Românii din Marea Britanie sunt încântați că pot citi în limba maternă, dar și pentru că le pot 

insufla copiilor dragostea pentru limba noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 
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COMUNICAT DE PRESĂ - INSTITUTUL "EUDOXIU HURMUZACHI" PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/26/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-

pretutindeni--97884 

Românii din Italia sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. 

 

Roma se pregăteşte să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente dedicate 

Centenarului Marii Uniri şi comunităţii româneşti din diaspora. Este vorba despre cea de-a VIII-

a ediţie a Expo România-Italia, care va avea loc în perioada 4-6 mai, la Club Atlantico din 

capitala Italiei. 

 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Asociaţia 

Românilor din Italia va organiza un concert dedicat marcării Centenarului Marii Uniri, care face 

parte dintr-o serie de manifestări dedicate promovării identităţii naţionale în afara graniţelor 

ţării, prin cunoaşterea şi aprofundarea elementelor definitorii ale culturii româneşti. 

 

Vizitatorii Expo România-Italia vor avea parte şi de un maraton al filmului românesc, dar şi de 

spectacole de muzică, obiceiuri, tradiţii populare şi poezie, dedicate Centenarului Marii Uniri. 

Momentele artistice vor fi susţinute de artişti din România, precum: Aurelian Temişan, Dinu 

Iancu Sălăjanu, Ilie Caraş, Elisabeta Turcu şi Nicolae Botgros alături de taraful său. 

 

Printre obiectivele principale ale Expo România-Italia se numără: înfrăţirea mai multor localităţi 

din România şi Italia, prezentarea serviciilor destinate celor care vor să se întoarcă acasă, 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţii româneşti şi italiene, promovarea economiilor 

locale din România la nivel internaţional, promovarea turismului românesc, dezvoltarea 

relaţiilor comerciale între România şi Italia. 

 

Proiectul se încadrează în Programul Strategic - Spaţiul Cultural Românesc Comun- Centenar 

Marea Unire 1918-2018 al Institutului "Euxodiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pe 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/26/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--97884
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/26/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--97884
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anul 2018. 

 

Parteneri media: TVR Internaţional, Dacia TV, Gazeta Românească. 

 

26 aprilie 2018 

Departamentul de Comunicare 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 
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14 UNIVERSITĂȚI DIN ROMÂNIA SUNT PREZENTE LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE 

EDUCAȚIE DE LA KIEV 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2244/ 

 
 

Cristian Leon Turcanu, Ambasadorul României în Ucraina a participat la deschiderea Târgului 

Internațional de Educație de la Kiev unde 14 universități de prestigiu din România își prezintă 

oferta educațională viitorilor studenți din Ucraina. Specializările oferite sunt dintre cele mai 

variate: inginerie, muzică, medicină, agronomie, afaceri, limbi și literaturi străine – studii de 

licență și masterat în limbile română, engleză, franceză sau germană. 

Standul României, cel mai mare de la Târgul Internațional de Educație, a reunit: Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași , Universitatea Aurel Vlaicu din Arad , Universitatea 

"Dunărea de Jos" din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea Politehnica 

Timișoara, Universitatea Româno-Americană , Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava , 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca , Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Universitatea 

„TRANSILVANIA”  din Braşov, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din 

București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agronomice şi 

Medicina Veterinară din București. 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2244/
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O NOUĂ INIȚIATIVĂ DE REZOLUȚIE LA CONSILIUL EUROPEI: IMPACTUL MIGRAȚIEI 

MUNCII ASUPRA COPIILOR RĂMAȘI ACASĂ 

 

 

 

În contextul particpării la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei (APCE), Strasbourg, 23-27 aprilie 2018, senatorul Viorel Badea a depus 

moțiunea pentru rezoluție cu tema: Impactul migrației muncii asupra copiilor rămași în țările lor 

de origine. 

Alături de senatorul Badea, în calitate de inițiator, s-au alăturat acestui demers membri ai 

Delegației Parlamentului Românei la APCE și parlamentari aparținând delegațiilor 

parlamentare din Germania, Irlanda, Portugalia, Belgia, Republica Moldova, Croația, Lituania, 

Polonia și Georgia. 

Această inițiativă vine în contextul în care este nevoie de un semnal politic clar în vederea 

identificării unor soluții cât mai grabnice pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate din motive ce țin de susținerea financiară a familiei. 

Această stare de fapt, care vizează în special statele din Europa de Est, a devenit un fenomen 

extrem de preocupant la nivel social, întrucât acceptarea unor astfel de locuri de muncă 

presupune sacrificarea vieții de familie și punerea în pericol a dezvoltării armonioase a acestor 

copii. Privarea copiilor de părinți și viceversa are loc în contextul unei piețe libere a muncii care 

consideră că lucrătorii, precum bunurile, pot fi mutați oriunde în Europa fără ca viața lor de 

https://www.facebook.com/viorelbadea.eu/
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDY1OSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0NjU5
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDY1OSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0NjU5
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familie să reprezinte un impediment. 

Evitarea perpetuării acestor situații dramatice reclamă din partea statelor membre ale 

Consiliului Europei, și în special a parlamentelor naționale în calitatea acestora de foruri 

legiuitoare, o reacție cât mai promptă prin adoptarea unor măsuri urgente și tangibile în plan 

legislativ. 

Biroul APCE va examina oportunitatea acestei moțiuni pentru rezoluție și, în caz afirmativ, va 

sesiza comisia de resort a Adunării, în vederea redactării unui raport. În baza raportului, va fi 

elaborat un proiect de rezoluție care va intra în dezbatere și va fi supus votului membrilor 

Adunării, atât în comisie, cât și în plen. 

 


