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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Comunicat _ Eveniment IEH: Ziua Naţională a României şi Centenarul Marii Uniri, 

sărbătorite de românii din Bulgaria , la Vidin 

2. Comunicat _ Eveniment IEH: Centenarul şi Ziua Naţională a României sărbătorite de 

românii/vlahii din Timoc, la Bor 

3. Comunicat _ Eveniment IEH: Ziua Naţională a României sărbătorită de românii din Sudul 

Basarabiei, la Ismail 

4. Restricţii temporare de circulaţie din cauza condiţiilor meteorologice 

5. Ziua Naţională a României şi Centenarul Marii Uniri, sărbătorite de românii din Voivodina 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

6. Sărbătorirea Zilei Naţionale a României la Madrid 

7. Ziua Naţională a României, sărbătorită la Varşovia 

8. Comunicat de presă - Asociaţia jurnaliştilor români de pretutindeni 

9. Spectacol aniversar 100 ani de la Marea Unire 

 

III. ACTUALITATE 

10. Precizarile MAE pentru romanii care muncesc in UK, dupa acordul pe Brexit 

11. Gala „100 pentru Centenar”, la Bucureşti 

12. Şedinţă solemnă a Parlamentului României consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri. 

Preşedintele şi Primul Ministru prezenţi la şedinţă 

13. Expoziţia George Enescu – decenii de nemurire, de Ziua Naţională a României a Istanbul 

14. Alocuţiunea Preşedintelui României susţinută în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii 
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comunităţii româneşti din Franţa 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

15. La Apşeronsk, ţinutul Krasnodar (Federaţia Rusă) a fost a inaugurată a doua necropolă de 

război dedicată militarilor români căzuţi pe Frontul de Est, în cel de-Al Doilea Război Mondial 
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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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COMUNICAT _ EVENIMENT IEH: ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI CENTENARUL MARII 

UNIRI, SĂRBĂTORITE DE ROMÂNII DIN BULGARIA , LA VIDIN 

 

Eveniment IEH: Ziua Naţională a României şi Centenarul Marii Uniri, sărbătorite de românii din 

Bulgaria , la Vidin 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, organizează în 30 noiembrie 2018 proiectul „Ziua 

Naţională a României la Vidin”.  

 

 Evenimentul de la Vidin va fi organizat în parteneriat cu „AVE” – Uniunea Etnicilor 

Români din Bulgaria şi constă într-o depunere de coroane la Cimitirul eroilor români căzuţi la 

Smârdan şi o conferinţă dedicată Centenarului Marii Uniri, la care vor participa membri ai 

asociaţiei, precum şi copii de la clasele-pilot de limbă, cultură şi spiritualitate românescă, 

invitaţi din Ţară, jurnalişti, istorici.  

 

 În marja conferinţei vor fi oferite plachete personalizate reprezentanţilor de marcă ai 

comunităţii istorice româneşti din Bulgaria, pentru eforturile lor de păstrare, afirmare şi 

promovare a identităţii naţionale. Programul manifestaţiei se va încheia cu un recital de poezie 

susţinut de elevii care urmează cursurile de limbă, cultura şi spiritualitate românească.  

Acţiunea îşi propune continuarea şi dezvoltarea unor iniţiative similare, desfăşurate în anii 

trecuţi, de creştere a coeziunii comunităţii româneşti din Bulgaria şi de consolidare a relaţiei 

acesteia cu Ţara mamă, România. 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, desfăşoară proiecte dedicate Zilei Naţionale a 

României şi Centenarului Marii Uniri în toate comunităţile istorice româneşti: „Ziua Naţională a 
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României în Voievodina”-28.11.2018, „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea 

Timocului – Serbia”- 01 şi 02.12.2018, „Ziua Naţională a României în Sudul Basarabiei: Uniţi în 

cuget şi simţiri”- 01.12.2018, „Ziua Naţională a României în Republica Moldova”- 03-

05.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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COMUNICAT _ EVENIMENT IEH: CENTENARUL ŞI ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

SĂRBĂTORITE DE ROMÂNII/VLAHII DIN TIMOC, LA BOR 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va desfăşura în perioada 1-2 decembrie 2018, 

proiectul „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea Timocului – Serbia”. 

 Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din 

Serbia „Ariadnae Filum” , Congresului Românilor din Serbia (C.R.S.) şi Protopopiatului  

Ortodox Român al Daciei Ripensis din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Proiectul se va desfăşura după următorul program: 

- Pelerinaj la Mănăstirea Sf. Arhangheli din Malainiţa, în cadrul căruia va fi oficiată o 

slujbă religioasă şi va fi susţinută, de către reprezentanţi ai Protopopiatului  Ortodox Român al 

Daciei Ripensis, prelegerea cu tema „Rolul bisericii în vremurile Marii Uniri şi în vremea 

noastră”.  

- Reprezentanţii Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”,  

şi cei ai Congresului Românilor din Serbia vor depune coroane de flori la Monumetul Eroilor 

din centrul oraşului Bor. 

- Conferinţă ştiinţifică sub genericul „Centenar 2018 – Românii timoceni la 100 de ani de 

la Marea Unire”se va desfăşura atât sâmbătă 01.12.2018, incepând cu ora 15.00, cât şi 

duminică, în Sala Bibliotecii din Bor. 

- La eveniment vor participa lideri ai românilor/vlahilor din Timoc, domnul Oliver Marius 

Dilof, Consul General al României la Zaicear, invitaţi din Ţară, etnologi, reprezentanţi ai 

mediului asociativ, jurnalişti. În cadrul conferinţei va fi prezentat filmul documentar „Românii 

din Timoc la 100 de ani de la Marea Unire” realizat de Timoc Press şi finanţat de Institutul 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. La manifestaţie, elevii din Timoc care 

învaţă limba română literară vor primi ghiozdane şi materiale didactice oferite de Ministerul 



 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, 

 

7 

pentru Românii de Pretutindeni. Programul se va încheia cu un moment artistic susţinut de 

Corul Bisericesc „Sf. Ioan Valahul” al Protopopiatului Ortodox Român al Daciei Ripensis, 

precum şi de solişti şi instrumentişti din comunitate. Totodată, va avea loc şi un recital de 

poezii patriotice susţinut de copiii români timoceni.  

 Proiectul are drept scop cultivarea sentimentului de apartenenţă la neamul românesc şi 

al simţului de unitate în rândul etnicilor români/vlahi din Valea Timocului prin organizarea unui 

eveniment concomitent cu românii din întreaga lume, care sărbătoresc Ziua Naţională a 

României şi Centenarul Marii Uniri. De asemenea, organizarea evenimentului reprezintă un 

bun prilej de valorificare şi promovare a culturii tradiţionale în comunităţile româneşti din 

regiunile istorice.  

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, desfăşoară proiecte dedicate Zilei Naţionale a 

României şi Centenarului Marii Uniri în toate comunităţile istorice româneşti: „Ziua Naţională a 

României în Voievodina”-28.11.2018, „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea 

Timocului – Serbia”- 01 şi 02.12.2018, „Ziua Naţională a României în Sudul Basarabiei: Uniţi în 

cuget şi simţiri”- 01.12.2018, „Ziua Naţională a României în Republica Moldova”- 03-

05.12.2018. 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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COMUNICAT _ EVENIMENT IEH: ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ DE 

ROMÂNII DIN SUDUL BASARABIEI, LA ISMAIL 

 

 Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, va marca Ziua Naţională a României şi 

Centenarul Marii Uniri în Sudul Basarabiei, Ucraina, la Ismail, în data de 1 decembrie 2018. 

Evenimentul va fi organizat cu sprijinul Centrului de Informare al României din cadrul 

Universităţii Umaniste de Stat din Ismail. 

 

 Printre invitaţi se află membri ai comunităţii de români din Basarabia istorică, scriitori, 

artişti, profesori şi studenţi de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. 

Astfel, sub genericul „Ziua Naţională a României în Sudul Basarabiei: Uniţi în cuget şi simţiri”, 

la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail va avea loc un program cultural-artistic care va 

include o dezbatere pe marginea semnificaţiei datei de 1 Decembrie şi a Marii Uniri de la Alba 

Iulia pentru comunitatea de români din Basarabia istorică, un recital de poezie patriotică 

susţinut de elevi din regiune, şi un spectacol de muzică folclorică şi dansuri populare, susţinut 

de ansambluri/colective din raioanele Ismail, Reni şi Tatarbunar. 

 

  Proiectul are drept scop cultivarea sentimentului de apartenenţă la neamul românesc şi 

al simţului de unitate în rândul etnicilor români din sudul Basarabiei prin organizarea unui 

eveniment concomitent cu români din întreaga lume, care sărbătoresc Ziua Naţională a 

României şi Centenarul Marii Uniri. De asemenea, organizarea evenimentului reprezintă un 

bun prilej de valorificare şi promovare a culturii tradiţionale româneşti în Basarabia istorică.  

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, instituţie subordonată 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, desfăşoară proiecte dedicate Zilei Naţionale a 

României şi Centenarului Marii Uniri în toate comunităţile istorice româneşti: „Ziua Naţională a 

României în Voievodina”-28.11.2018, „Ziua Naţională a României sărbătorită pe Valea 
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Timocului – Serbia”- 01 şi 02.12.2018, „Ziua Naţională a României în Sudul Basarabiei: Uniţi în 

cuget şi simţiri”- 01.12.2018, „Ziua Naţională a României în Republica Moldova”- 03-

05.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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RESTRICŢII TEMPORARE DE CIRCULAŢIE DIN CAUZA CONDIŢIILOR METEOROLOGICE 

https://www.timpromanesc.ro/restrictii-temporare-de-circulatie-din-cauza-conditiilor-meteorologice/ 

 

 Având în vedere condiţiile meteorologice din Bulgaria, autorităţile de frontieră ale 

statului vecin au informat Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, prin 

intermediul Centrului Comun de Contact româno-bulgar de la Giurgiu, despre faptul că traficul 

pe Drumurile Naţionale I-5 (Ruse-Byala) şi I-2 (Ruse-Razgrad) este restrictionat pentru 

mijloacele de transport de peste 12 tone, pe sensul de ieşire din România. 

 Autovehiculele de peste 12 tone care tranzitează Giurgiu-Ruse sunt îndrumate în 

parcările din proximitatea punctului de frontieră. 

 De asemenea, Căpităniile Porturilor Turnu şi Zimnicea au decis suspendarea tranzitării 

cu bacul peste Dunăre prin Punctele de Trecere a Frontierei Turnu şi Zimnicea, pentru toate 

autovehiculele. 

 Măsura se va menţine până când condiţiile meteo vor permite îmbarcarea/debarcarea 

pe/de pe ferry-boat a mijloacelor de transport în siguranţă. 

 Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu ţine permanent legătura cu 

autorităţile bulgare şi a dispus toate măsurile aflate în competenţă astfel încât controlul de 

frontieră să se desfăşoare fluent şi operativ. 

 Se recomandă consultarea aplicaţiei „Trafic Online” disponibilă pe site-ul 

www.politiadefrontiera.ro, care prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de 

trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp 

real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce 

înregistrează valori de trafic scăzute. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/restrictii-temporare-de-circulatie-din-cauza-conditiilor-meteorologice/
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI CENTENARUL MARII UNIRI, SĂRBĂTORITE DE 

ROMÂNII DIN VOIVODINA 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-si-centenarul-marii-uniri-sarbatorite-de-romanii-din-

voivodina/ 

 

 Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, cu sprijinul Comunităţii 

Românilor din Serbia şi al Consulatului General al României la Vârşeţ, organizează în 28 

noiembrie 2018 proiectul ”Ziua Naţională a României în Voevodina”. Evenimentul se va derula 

începând cu ora 19.00 la Casa de Cultură din Alibunar, Serbia. 

 Ziua Naţională a României va fi sărbătorită în comunitatea românească din Voevodina 

printr-un program artistic tradiţional pus în scenă de Ansamblul Casei de Cultură din Alibunar. 

Seara se va încheia cu un concert de muzică populară românească susţinut de Mariana 

Anghel, cântăreaţă de muzică populară, culegătoare şi interpretă de folclor din zona judeţului 

Hunedoara. La eveniment sunt aşteptaţi 400 de membri ai comunităţii româneşti din 

Voievodina. Vor participa reprezentanţi ai CRS, reprezentanţi ai autorităţilor locale, jurnalişti, 

cadre didactice şi elevi. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-si-centenarul-marii-uniri-sarbatorite-de-romanii-din-voivodina/
https://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-si-centenarul-marii-uniri-sarbatorite-de-romanii-din-voivodina/


 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, 

 

12 

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI LA MADRID 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29275-2018-11-28-09-59-41.html 

 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României şi în contextul Centenarului Marii Uniri, 

Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Ambasada României în Regatul 

Spaniei, va organiza la Madrid, în perioada 29 noiembrie-28 decembrie, o serie de evenimente 

de diplomaţie culturală de înaltă ţinută, transmite ICR într-un comunicat de presă, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Seria evenimentelor va debuta pe 29 noiembrie cu un recital extraordinar de pian susţinut de 

Cristian Niculescu, care se va desfăşura în impozanta sală de concerte a Ateneului din Madrid. 

Programul concertului, intitulat simbolic "100 de ani de muzică românească", vacuprinde piese 

de Isaac Albéniz, George Enescu, Pascal Benţoiu, Cornel Ţăranu, Adrian Iorgulescu, Vlad 

Ulpiu, Diana Rotaru ş.a. Evenimentul se va încheia cu o degustare de vinuri şi produse 

româneşti oferite de Senator Wine, Ferma Căţean şi Restaurantul Acasă din Alcalá de 

Henares. În continuarea concertului, în data de 30 noiembrie, pianistul va susţine o clasă 

magistrală la Real Conservatorio Superior de Música din Madrid. 

 

Seria evenimentelor va fi încheiată de prezentarea expoziţiei "România în Primul Război 

Mondial" la Nuevo Centro Cultural din Coslada. Expoziţia, organizată în colaborare cu Muzeul 

Naţional de Istorie a României, cu Primăria din Coslada şi cu Asociaţia Obatalá din Coslada, 

va fi deschisă publicului în perioada 3-28 decembrie 2018. 

 

Expoziţie "România în Primul Război Mondial" prezintă pas cu pas istoria războiului şi 

unificarea naţiunii române, cu ajutorul fotografiilor, documentelor şi obiectelor expuse care 

prezintă oameni, locuri şi fapte. Colecţia de obiecte aparţinând familiei "Herranz-Teodorescu" 

completează discursul istoric prezentat pe panourile cu texte şi fotografii din perioada Marelui 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29275-2018-11-28-09-59-41.html
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Război, şi încearcă să transpună vizitatorul în perioada respectivă, permiţându-i astfel acestuia 

să cunoască realitatea vieţii din timpul Marelui Război. 

 

Cristian Niculescu 

 

Cunoscutul pianist român, stabilit în prezent în Germania, a debutat cu Orchestra Naţională 

Radio din Bucureşti, sub bagheta maestrului Josif Conta (1987) şi cu un recital de pian la 

Ateneul Roman (1988), a concertat în repetate rânduri cu Orchestra Simfoniă a Filarmonicii 

"George Enescu", Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio Bucureşti, 

precum şi cu alte orchestre din România. 

 

Este invitat să colaboreze ca solist sau în cadrul stagiunilor de muzică de cameră ale unor 

orchestre de renume, din Germania, SUA, precum şi la festivaluri internaţionale de mare 

prestigiu din România şi Italia. Este iniţiatorul şi directorul artistic al Festivalului Internaţional de 

muzică de cameră "Kammermusiktage Ahrenshoop" care se desfăşoară în Germania. 

 

Printre premiile câştigate amintim Premiul Criticii muzicale la Concursul "Gh. Dima" din Cluj, 

Premiul 1 la Concursurile Naţionale din România şi Premiul de onoare la Concursul 

International Maria Canals din Barcelona. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, SĂRBĂTORITĂ LA VARŞOVIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29273-2018-11-28-09-28-23.html 

 

Miercuri, 28 noiembrie a.c., Ambasada României şi Institutul Cultural Român de la Varşovia, în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-

Năsăud şi Societatea de Concerte, organizează un concert simfonic extraordinar, dedicat Zilei 

Naţionale a României şi sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Concertul va fi susţinut de Noua 

Orchestră Transilvană şi de Filarmonica de Stat din Oradea şi va avea loc la Filarmonica 

Naţională din Varşovia. Evenimentul se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui 

României, transmite Romanian Global News. 

 

Programul concertului va include piese excepţionale din creaţia unor compozitori de marcă 

români şi polonezi: Doru Popovici, Constantin Silvestri, George Enescu, Constantin 

Dimitrescu, Fryderyk Chopin, Tiberiu Brediceanu, Grigoraş Dinicu, Petre Elinescu, Sabin 

Păutza, Violeta Dinescu. La pupitrul dirijoral se va afla Romeo Rîmbu, solişti fiind Simina 

Croitoru – vioară, Sorin Petrescu – pian, Doru Roman – percuţie, Gavril Ţărmure – voce. 

 

Totodată, în spaţiul interior al Filarmonicii vor fi expuse fotografii de epocă şi documente 

diplomatice, reunite în expoziţia foto-documentară Un centenar al Alianţei. Diplomaţia româno-

poloneză 1918-1939, pregătită de ICR Varşovia în colaborare cu Ministerele Afacerilor Externe 

român şi polonez. Planşele expoziţiei cuprind peste o sută de imagini şi documente 

diplomatice de arhivă din perioada 1918-1939, printre care: vizita regelui Ferdinand la 

Varşovia şi a mareşalului Piłsudski la Bucureşti şi Sinaia şi articole de presă referitoare la 

aceste momente, scrisoarea primului ministru polonez, Ignacy Paderewski, prin care solicita 

primului ministru român I. C. Brătianu recunoaşterea de către România a statului polonez 

(decembrie 1918), Convenţia de Alianţă Defensivă (1921) şi Tratatul de garanţie româno-polon 

(1926). Expoziţia foto-documentară Un centenar al Alianţei. Diplomaţia româno-poloneză 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29273-2018-11-28-09-28-23.html
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1918-1939 a fost concepută sub egida Centenarului fiind, totodată, un preambul la marcarea a 

100 de ani de diplomaţie româno-polonă (2019). 

 

Concertul de la Varşovia va fi urmat de o recepţie oferită de Ambasada României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



 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, 

 

16 

COMUNICAT DE PRESĂ - ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/26/comunicat-de-presa-asociatia-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni--

217120 

 

În data de 22 noiembrie 2018, a avut loc deschiderea expoziţiei de fotografie Agerpres 

"România: Evoluţie" la Universitatea Concordia din centrul oraşului canadian Montreal. La 

eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei României din Canada, ai Agerpres, 

jurnalişti, dar şi canadieni de origine română din Montreal. 

 

Din partea Agerpres, redactorul şef Răzvan Chiriţă a împărtăşit participanţilor detalii despre 

realizarea fotografiilor şi a expoziţiei care a fost expusă într-o serie de ţări europene, dar şi la 

sediul Naţiunilor Unite din New York. 

 

"Agerpres ne-a oferit ocazia de a înţelege mai bine semnificaţia Centenarului prin imaginile de 

o calitate excelentă. Dorim ca pe viitor colaborarea dintre noi să continue şi să dezvoltăm cât 

mai multe proiecte interesante", a declarat Cristian Bucur, preşedintele Asociaţiei jurnaliştilor 

români de pretutindeni, cu sediul în Canada. 

 

Organizată de către Asociaţia jurnaliştilor români de pretutindeni (AJRP), prezentarea 

expoziţiei va include sediile Ambasadei României din Ottawa şi Consulatului General al 

României la Montreal. În paralel cu expoziţia de fotografie va fi prezentat şi filmul "Marea Unire 

- România la 100 de ani". 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/26/comunicat-de-presa-asociatia-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni--217120
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/11/26/comunicat-de-presa-asociatia-jurnalistilor-romani-de-pretutindeni--217120
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SPECTACOL ANIVERSAR 100 ANI DE LA MAREA UNIRE 

https://stirilediasporei.ro/spectacol-aniversar-100-ani-de-la-marea-unire/ 

 

Duminică, 25 noiembrie 2018, la Centrul Cultural al Primăriei din Atena, Petralona, a avut loc 

spectacolul aniversar intitulat 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE, dedicat Marii Uniri şi Zilei 

Naţionale a României, organizat de către Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA. 

 

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României de către toţi participanţii, 

urmat de salutul invitaţilor speciali. 

 

Ambasada României în Republica Elenă, a fost reprezentată de către d-na Anca Chisăliţă, 

Consilier Cultural, d-na Elly Moga, Ataşat pentru probleme de muncă şi afaceri sociale din 

cadrul Ambasadei României în Republica Elenă, d-nul Mihai NEAMŢU, Consul, Ataşat Afaceri 

consulare, relaţii cu diaspora din cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă, 

preotul Sergiu Toia, dar şi alţi invitaţi de seamă. 

 

Elevii Şcolii de Limba Română, Cultură şi Civilizaţie Dacia, care funcţionează în cadrul 

Asociaţiei Dacia cu sprijinul Ministerului Pentru Românii de Pretutindeni, au susţinut un frumos 

program artistic dedicat Centenarului şi Zilei de 1 Decembrie, în cadrul spectacolului 100 DE 

ANI DE LA MAREA UNIRE, sub atenta îndrumare a colectivului Asociaţiei Dacia, profesori şi 

voluntari, elevi şi părinţi, care s-au implicat trup şi suflet pentru a omagia cum se cuvine acest 

eveniment. La sfârşitul programului, preşcolarii au primit diplomele şi medaliile obţinute în 

cadrul Concursului Internaţional Amintiri din Copilărie etapa I, an şcolar 2018-2019. 

 

Alla Adam de la Formaţia Voiaj, a interpretat cântecele patriotice împreună cu elevii Şcolii 

Dacia. Ansamblul Folcloric DACIA, a dansat pe ritmuri populare româneşti Ciobănaşul şi 

Bălăceana,apoi a urmat un frumos program artistic oferit de cântărţi de seamă: formaţia Voiaj, 

https://stirilediasporei.ro/spectacol-aniversar-100-ani-de-la-marea-unire/
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Mihaela Niţulescu (formaţia Cristal, Rm. Vâlcea), Melania Clim, Constantin Miroşşi membrii 

Ansamblului Obiceiuri Străbune al Asociaţiei Comoara Neamului,Valentina Ursache, interpretă 

de muzică populară din Republica Moldova, de la Formaţia Ateniană Struguraşul şi Zinaida 

Liuc împreună cu nepotul Ştefan Bujor. 

 

În cadrul acestui spectacol, românii şi-au încântat privirea cu expoziţia de desene a elevilor 

şcolii Dacia, cu expoziţia de obiecte de Ceramică Horezu, costume populare tradiţionale 

româneşti şi cu o colecţie de sculpturi minunate lucrate de artistul Iurii Cipileagă. Tot în cadrul 

acestui eveniment a fost anunţată şi tombola cu premii, care va avea loc în perioada 

Crăciunului la sediul Asociaţiei DACIA. 

Sonorizarea a fost asigurată de către d-nul Titel Gogu, iar imortalizarea momentelor speciale 

ale evenimentului a fost realizată de către d-nul Romică Arsene- Foto Atena. 

 

 

 

Partenerii media ai acestui eveniment au fost Ştirile diasporei, Agenţia de presă DIASPORA 

AZI, Timpromânesc.ro şi Emigrantul. 
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În incheierea programului, românii din sală şi-au strâns cu toţii mâinile într-o horă a Unirii, în 

semn de unitate, dragoste de neam, de patrie, de valorile culturale şi spirituale lăsate de 

strămoşii noştri. 

 

Prin acest spectacol de succes Asociaţia Dacia a serbat şi a cinstit cu glorie şi emoţie 

sufletească, o Zi Sfântă, Ziua în care s-a înfăptuit Marea Unire, Ziua în care strămoşii noştri ne-

au lăsat o ţară unită în dreptate şi frăţie. 

 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: stirilediasporei.ro 
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PRECIZARILE MAE PENTRU ROMANII CARE MUNCESC IN UK, DUPA ACORDUL PE 

BREXIT 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/precizarile-mae-pentru-romanii-care-muncesc-in-uk-dupa-

aprobarea-acordului-pe-brexit-1539660 

 

In Marea Britanie locuiesc aproape 411.000 de cetateni romani, acestia reprezentand a doua 

comunitate europeana din regat, dupa cea poloneza. 

 

In contextul in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica 

in cadrul unui summit extraordinar acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, 

precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, MAE vine cu precizari. 

 

"Acordul de retragere andosat astazi de catre liderii statelor membre UE27 prevede in art. 9-39 

cadrul juridic aplicabil cetatenilor europeni rezidenti in Marea Britanie si cetatenilor britanici 

rezidenti in UE27. 

 

Astfel, Acordul de retragere garanteaza protejarea drepturilor tuturor cetatenilor romani stabiliti 

in prezent in Marea Britanie, precum si ale cetatenilor romani care se vor stabili in aceasta tara 

pana la 31 decembrie 2020 (finalul perioadei de tranzitie). 

 

Practic, atat cetatenii romanii, cat si membrii de familie ai acestora vor continua sa beneficieze 

de drepturile conferite de legislatia europeana dupa data de 29 martie 2019 (data retragerii 

Marii Britanii din UE) ", transmite Ministerul Afacerilor Externe, potrivit ProTV. 

 

De asemenea, acordul garanteaza romanilor certitudine in ce priveste, printre altele, pensiile si 

asigurarile medicale. Insa pentru a beneficia in continuare de drepturi, romanii trebuie sa 

depuna o cerere online pentru a obtine un nou statut special 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/precizarile-mae-pentru-romanii-care-muncesc-in-uk-dupa-aprobarea-acordului-pe-brexit-1539660
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/precizarile-mae-pentru-romanii-care-muncesc-in-uk-dupa-aprobarea-acordului-pe-brexit-1539660
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Procedura urmeaza sa fie disponibila din 30 martie 2019. 

 

"Totodata, Acordul de retragere asigura baza legala pentru continuarea coordonarii sistemelor 

de securitate sociala, in conformitate cu regulamentele europene in materie, aspect care 

garanteaza cetatenilor romani certitudine in ceea ce priveste pensiile, asigurarile medicale etc. 

 

Toti cetatenii europeni/romani care doresc sa beneficieze, in continuare, de aceste drepturi vor 

trebui sa depuna o cerere online pentru obtinerea unui nou statut (statut special / settled 

status). 

 

Procedura de inregistrare va fi disponibila incepand cu 30 martie 2019, sub rezerva aprobarii 

Acordului de retragere de catre Parlamentul European si, in special, a ratificarii lui de catre 

Parlamentul britanic,etapa esentiala pentru transformarea acestui Acord in realitate", mai 

precizeaza ministerul. 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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GALA „100 PENTRU CENTENAR”, LA BUCUREŞTI 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-la-bucuresti/ 

 

Joi, 29 noiembrie 2018, în atmosfera încărcată de frumuseţe şi istorie a Ateneului Român, un 

simbol al culturii şi identităţii româneşti, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni organizează 

sub înaltul patronaj al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, Gala „100 pentru Centenar”. 

 

Acest proiect dedicat păstrării şi promovării ideii de apartenenţă la identitatea românească 

este cu atât mai important cu cât, în anul 2018, acţiunile MRP se concentrează asupra 

marcării Centenarului Marii Uniri, prin evidenţierea importanţei pe care elitele, asociaţiile şi 

organizaţiile românilor de pretutindeni o au în păstrarea şi promovarea identităţii lingvistice, 

culturale şi spirituale româneşti. Evenimentul închide seria celor zece gale care au avut loc în 

afara graniţelor ţării, în state cu semnificative comunităţi româneşti: Italia, Spania, Portugalia, 

Franţa, Belgia, Marea Britanie, Germania, Grecia, Israel şi SUA. 

 

Cu prilejul Galei, va fi lansată şi Enciclopedia Românilor de Pretutindeni, un demers al MRP, 

materializat prin expertiza Institutului pentru Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. 

Brătianu” al Academiei Române. Enciclopedia adună la un loc cele mai relevante date şi 

informaţii despre comunităţile de români de pe toate meridianele lumii şi prezintă români care 

prin activitatea lor aduc cinste şi onoare ţării. 

 

Gala va fi difuzată în direct pe TVR1 şi TVR Internaţional, parteneri media ai MRP, începând 

cu ora 18.00. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/gala-100-pentru-centenar-la-bucuresti/
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ŞEDINŢĂ SOLEMNĂ A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI CONSACRATĂ CELEBRĂRII 

CENTENARULUI MARII UNIRI. PREŞEDINTELE ŞI PRIMUL MINISTRU PREZENŢI LA 

ŞEDINŢĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29282-2018-11-28-10-41-31.html 

 

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă participă miercuri, la şedinţa solemnă 

a plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, consacrată celebrării Centenarului Marii 

Uniri, transmite Romanian Global News. 

 

Participarea la şedinţa solemnă apare pe agenda oficială a şefului statului, fiind afişată pe site-

ul Preşedinţiei. De asemenea, Guvernul a anunţat, marţi seara, participarea premierului 

Viorica Dăncilă la şedinţa solemnă a Parlamentului consacrată celebrării Centenarului Marii 

Uniri. 

 

Plenul reunit de miercuri va începe cu intonarea imnului naţional, urmată de alocuţiunea 

preşedintelui Klaus Iohannis. Vor mai ţine discursuri preşedintele Senatului, Călin Popescu 

Tăriceanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dăncilă, 

Custodele Coroanei Române, MS Margareta, precum şi reprezentaţi ai grupurilor 

parlamentare. 

 

"Este o zi solemnă, este Ziua Naţională, marcăm 100 de ani de la Marea Unire şi acest lucru 

pentru mine înseamnă foarte mult, inclusiv obligaţia de a participa la această manifestare", a 

afirmat Tăriceanu, miercurea trecută, la Parlament. 

 

La şedinţa solemnă au fost invitaţi să participe foştii preşedinţi ai României, Ion Iliescu, Emil 

Constantinescu şi Traian Băsescu, membrii Guvernului, precum şi şefii misiunilor diplomatice 

cu reşedinţa la Bucureşti. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29282-2018-11-28-10-41-31.html
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De asemenea, vor mai primi invitaţii la şedinţa solemnă şi Alteţa Sa Regală Principele Radu, 

preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele 

Curţii Conturi, preşedintele Academiei Române, Avocatul Poporului, preşedintele Consiliului 

Legislativ, guvernatorul BNR şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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EXPOZIŢIA GEORGE ENESCU – DECENII DE NEMURIRE, DE ZIUA NAŢIONALĂ A 

ROMÂNIEI A ISTANBUL 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29274-2018-11-28-09-34-15.html 

 

 Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de 

la Istanbul şi Consulatul General al României la Istanbul anunţă organizarea unei expoziţii 

inedite, George Enescu – decenii de nemurire, transmite ICR Istanbul într-un c omunicat de 

presă, preluat de Romanian Global News. 

 Expoziţia aparţine Muzeului Naţional „George Enescu" din Bucureşti, iar pe parcursul 

acestui an, ICR Istanbul a prezentat-o deja în cadrul unor evenimente majore de diplomaţie 

culturală derulate la Ankara şi Izmir. 

 Vernisajul va avea loc miercuri, 28 noiembrie 2018, în salonul de protocol al CVK 

Bosphorus, de la ora 19.00. Printre invitaţii care şi-au confirmat prezenţa se numără 

reprezentanţi ai consulatelor generale şi onorifice acreditate la Istanbul, înalţi oficiali, autorităţi, 

reprezentanţi ai administraţiei locale, reprezentanţi ai centrelor culturale străine din Istanbul, 

reprezentanţi ai mediului academic, reprezentanţi ai mediului economic privat şi membrii ai 

comunităţilor de români. 

 În cele aproximativ 20 de panouri, expoziţia George Enescu – decenii de nemurire 

surpinde imagini grăitoare ale ascensiunii personalităţii polivalente a lui George Enescu, în 

spectaculoasele sale cariere de violonist, compozitor, dirijor şi profesor, unul dintre cei mai 

mari compozitori ai secolului XX în teatrul muzical contemporan. 

Culmea absurdului în recunoaşterea compozitorului la vârsta de 20 de ani s-a produs tocmai 

prin succesul uluitor de rapid al Rapsodiilor Române care l-au plasat, în mod eronat, în rândul 

creatorilor de repertoriu „lejer" orchestral, prestigiul artistic aducându-i-l cariera de virtuoz 

violonist. 

 Schimbarea de atitudine estetică în recunoaşterea personalităţii artistice a muzicianului 

român în ierarhia valorilor universale a venit odată cu premiera tragediei lirice „Oedipe" de la 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29274-2018-11-28-09-34-15.html
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Paris, în anul 1936 şi reluările acestei copodopere la Bruxelles, Bucureşti, Saarbrücken, 

Weimar, Kassel, Berlin şi Viena, între anii 1956-1997. 

Descoperirea şi valorificarea unor ample partituri simfonice (Vox Maris, Isis, Simfoniile nr. 4 şi 

nr. 5, Capriciul român pentru vioară şi orchestră) au conturat post-mortem un compozitor de 

anvergură. 

 În sfârşit, concursurile din cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu" de la 

Bucureşti (1958-2015) au impus o literatură muzicală enesciană pentru vioară, pian, violoncel 

şi voce care a dus la redescoperirea unui original creator de muzică de cameră. 

 Astfel s-a produs o „răsturnare" a echilibrului dintre compozitorul-Enescu şi virtuozul 

interpret-Enescu, amplificat de impunerea „post-mortem" a generaţiei de copii-minune 

îndrumaţi la primii paşi de profesorul-Enescu, fapt care a schimat radical dimensiunea artistului 

de geniu şi plasarea numelui muzicianului român în vârful ierarhiei personalităţilor artei 

universale. 

 Expoziţia propusă de ICR Istanbul vizează în principal celebrarea Zilei Naţionale a 

României şi, totodată, prezentarea unei părţi infime a valorilor naţionale. Este, de altfel, cel mai 

original mod de promovare a unui reprezentant de seamă al şcolii româneşti de muzică, 

George Enescu, şi o introducere, prin imagini, pe teritoriul muzicii clasice autentice româneşti, 

într-un context internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ALOCUŢIUNEA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI SUSŢINUTĂ ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII CU 

REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN FRANŢA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29270-2018-11-27-09-37-02.html 

 

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut luni, 26 noiembrie a.c., la sediul Ambasadei 

României la Paris, o alocuţiune în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii comunităţii româneşti din 

Franţa, transmite Romanian Global News. 

 

Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii: 

 

„Mulţumesc, domnule ambasador! 

 

Dragi români, 

 

Sunt bucuros şi emoţionat să mă aflu din nou alături de voi în acest context deosebit! Peste 

câteva zile vom sărbători Centenarul Marii Uniri. 

 

Este un moment simbolic, de extraordinară bucurie pentru noi toţi. Şi este firesc să fie aşa, 

fiindcă Marea Unire a însemnat, pe lângă înfăptuirea «visului de veacuri» al românilor, şi o 

transformare profundă a ţării noastre. Unirea a adus cu sine modernizarea României şi 

integrarea ei în rândul naţiunilor europene. 

 

Ştim cu toţii însă că ziua mult aşteptată a venit după o perioadă foarte grea. La începutul 

anului 1918, când ţara era sub ocupaţie străină, când populaţia se confrunta cu mari lipsuri, 

puţini şi-au imaginat că 1 decembrie îi va găsi pe românii din Vechiul Regat alături de cei din 

Basarabia, Bucovina şi Transilvania. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29270-2018-11-27-09-37-02.html
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Au fost sacrificii foarte mari pe câmpul de luptă al Primului Război Mondial, urmate de eforturi 

politico-diplomatice neobosite. Mai presus de toate, însă, a existat speranţă şi o încredere fără 

margini a înaintaşilor noştri de la 1918 într-un destin comun al tuturor românilor. 

 

Dragi români, 

 

Ştim cu toţii că Franţa a fost un partener de nădejde al României în Primul Război Mondial. 

Misiunea militară condusă de generalul Berthelot a avut un rol determinant în victoriile obţinute 

în vara anului 1917. Frăţia de arme care s-a creat în acele împrejurări dramatice a întărit 

relaţiile de prietenie dintre români şi francezi. Rezultatele militare şi votul popular au trebuit 

consfinţite ulterior în plan diplomatic, în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris. 

 

Aici, graniţele României Mari au fost trasate inclusiv în urma recomandărilor corecte ale 

geografului francez Emmanuel de Martonne. Franţa a jucat, aşadar, un rol de seamă în 

recunoaşterea Marii Uniri. 

 

La o sută de ani după acest moment, iată că România şi Franţa sunt tot împreună. Acesta este 

de altfel şi scopul vizitei mele la Paris, să mă asigur că această relaţie, care a adus atâtea 

satisfacţii, atât românilor, cât şi francezilor, va continua şi va deveni tot mai puternică. 

 

Pentru aprofundarea acestei relaţii voi semna, împreună cu Preşedintele Emmanuel Macron, o 

declaraţie politică privind Parteneriatul Strategic dintre ţările noastre. 

 

Când am venit pentru prima dată la Paris, în calitate de Preşedinte, în februarie 2015, am 

convenit cu omologul francez de atunci organizarea unui sezon cultural care să se deruleze, 

succesiv, în Franţa şi în România. Iată că proiectul nostru din 2015 a fost concretizat: mâine, 

împreună cu Preşedintele Emmanuel Macron, lansăm oficial, la Centrul Georges Pompidou, 
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Sezonul Franţa – România. 

 

Acesta va grupa peste 400 de evenimente comune din domeniul cultural-artistic: spectacole, 

concerte, expoziţii. Sunteţi cu toţii bineveniţi şi vă invit să participaţi la evenimentele din cadrul 

Sezonului, alături de prietenii dumneavoastră francezi. 

 

Având în vedere că Sezonul va acorda o atenţie specială tinerilor, vă rog, dragi studenţi - 

sunteţi câteva mii în Franţa – şi dragi tineri, să participaţi şi să utilizaţi această ocazie pentru a 

crea noi punţi de legătură şi dialog între România şi Franţa, pentru că voi reprezentaţi viitorul 

acestei relaţii. 

 

Dragi români, 

 

În urmă cu două săptămâni, am participat aici, la Ambasadă, la o masă rotundă dedicată 

cercetării, ştiinţei şi tehnicii în Anul Centenar. Spuneam atunci că noi, românii, avem toate 

ingredientele pentru a reuşi. 

 

Acest lucru este valabil nu numai pentru domeniul cercetării, ci pentru toate domeniile. Iar 

ingredientele despre care vorbeam nu se află doar în România, ci şi aici, chiar în această sală. 

Prin faptul că sunteţi specialişti în domeniile în care activaţi, prin felul în care profesaţi şi în 

care v-aţi integrat în societatea franceză, dumneavoastră reprezentaţi cu cinste România şi 

pentru aceasta vă mulţumesc! 

 

Români iluştri au studiat, au profesat, au creat artă de mare valoare şi şi-au prezentat invenţiile 

tehnice la Paris. Întorşi în România, ei au contribuit decisiv la dezvoltarea ţării noastre, prin 

cunoştinţele acumulate sau prin ideile generoase, de libertate, de egalitate, de afirmare a unor 

drepturi. 
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Cunosc bine aspiraţiile şi dificultăţile pe care le întâmpinaţi. În acest moment special, vă 

îndemn să fiţi mai uniţi decât oricând şi să rămâneţi la fel de implicaţi pentru a contribui, fie la 

Paris, fie chiar în ţară, la modernizarea României. 

 

Poate că unificatorul, catalizatorul care uneşte ingredientele la care am făcut referire este 

redobândirea încrederii într-un destin: cel al unei Românii puternice, europene, care îşi 

respectă trecutul şi priveşte cu încredere spre viitor. Vă mulţumesc! 

 

Iar cu ocazia Zilei Naţionale, daţi-mi voie să vă spun de pe acum: «La mulţi ani! La mulţi ani, 

România!»" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LA APŞERONSK, ŢINUTUL KRASNODAR (FEDERAŢIA RUSĂ) A FOST A INAUGURATĂ 

A DOUA NECROPOLĂ DE RĂZBOI DEDICATĂ MILITARILOR ROMÂNI CĂZUŢI PE 

FRONTUL DE EST, ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

https://www.timpromanesc.ro/la-apseronsk-tinutul-krasnodar-federatia-rusa-a-fost-a-inaugurata-a-doua-

necropola-de-razboi-dedicata-militarilor-romani-cazuti-pe-frontul-de-est-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial/ 

 

La Apşeronsk, ţinutul Krasnodar, Federaţia Rusă, a avut loc ceremonia de inaugurare a 

Cimitirului eroilor români, a doua necropolă de război de pe teritoriul acestui stat dedicată 

militarilor români care au căzut în luptă în sângeroasele bătălii de pe Frontul de Est, din cel de-

Al Doilea Război Mondial.Acesta este cel de-al doilea cimitir militar (după cel de la Rossoşka – 

Regiunea Volgograd, fostă Stalingrad, inaugurat la 25 Octombrie 2015) realizat până în 

prezent de statul român în Rusia. 

 

Cimitirul eroilor români de la Apşeronsk a fost realizat în baza unui contract semnat între 

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, din România, şi Asociaţia ”Voennîe Memorialî”, din 

Federaţia Rusă, cele două instituţii împuternicite cu aplicarea aspectelor tehnice ale Acordului 

dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor 

militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe 

teritoriul României, ratificat prin Legea nr. 413/2006. 

 

Primele demersuri pentru realizarea Cimitirului Militarilor Români căzuţi în luptă în Kuban-

Caucaz au început în aprilie 2016. 

 

Contractul prevede şi reînhumarea, în acest an, a 88 eroi români căzuţi în campanie, înhumaţi 

iniţial în localităţile Dolgojdanovskoe, Gostagaevskaia, Iurovka, Keslerovo, Severskaia, 

Slaviansk na Kubani şi Taman. 

 

https://www.timpromanesc.ro/la-apseronsk-tinutul-krasnodar-federatia-rusa-a-fost-a-inaugurata-a-doua-necropola-de-razboi-dedicata-militarilor-romani-cazuti-pe-frontul-de-est-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial/
https://www.timpromanesc.ro/la-apseronsk-tinutul-krasnodar-federatia-rusa-a-fost-a-inaugurata-a-doua-necropola-de-razboi-dedicata-militarilor-romani-cazuti-pe-frontul-de-est-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial/
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Cimitirul Românesc este amplasat chiar lângă Cimitirul Militar German de la Apşeronsk, 

amenajat în anii 2003-2005, care se întinde pe 2,8 ha şi unde au fost reînhumaţi, până în 

prezent, aproximativ 18.000 de ostaşi germani din totalul celor circa  50-60.000 căzuţi în 

Kuban în luptele din 1942-1943. 

 

În urma semnării, în august 2018, a contractului economic între Oficiul National pentru Cultul 

Eroilor şi Asociaţia „Voennîe Memorialî” (Federaţia Rusă), la 24 septembrie 2018 au început 

lucrările de construcţie a cimitirului, care s-au încheiat cu o săptămână înainte de inaugurarea 

cimitirului românesc. 

 

Acesta este amplasat între cimitirul german (în dreapta) şi cel slovac (în stânga), toate aceste 

trei necropole de război fiind situate la cca. 7 km de oraşul Apşeronsk, Ţinutul Krasnodar, la 

400 m de şoseaua Apşeronsk – Maikop. 

 

Cimitirul Militar Românesc de la Apşeronsk se întinde pe o suprafaţă de cca. 800 mp (40 m 

lungime şi 19,8 m lăţime), fiind constituit din următoarele: gard metalic împrejmuitor cu 

lungimea totală de cca. 220 m; monument central (o cruce cruce ortodoxă din granit, înaltă de 

3,0 m); platou central pentru ceremonii; o placă centrală din granit pe care s-a inscripţionat, în 

română şi rusă, textul „IN MEMORIAM MILITARILOR ROMÂNI CĂZUŢI ÎN LUPTĂ ÎN ZONA 

KUBAN”; 4 plăci comemorative pe care sunt enumerate denumirile a 24 de localităţi din zonă 

în care – în timpul celui de al Doilea Război Mondial, între 1942-1943 – au existat cimitire de 

campanie româneşti, o placă indicatoare, la intrarea în cimitir, cu textul „CIMITIRUL 

MILITARILOR ROMÂNI APŞERONSK”; alei interioare pavate şi bordurate; două catarge 

(pentru înălţarea drapelelor României şi Rusiei), două băncuţe de odihnă; parcare şi scări 

pietonale de acces în cimitir, precum şi osuprafaţă de peste 500 mp destinată viitoarelor 

reînhumări. 
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Între 2003 şi 2016, pe timpul exhumărilor efectuate de VDK Germania (VolksbundDeutsche 

Kriegsgräberfürsorge /Societatea germană pentru îngrijirea mormintele de război), au fost 

identificate – în 7 localităţi din zonă – şi osemintele a 88 de militari români căzuţi – alături de 

camarazii lor germani – în 1942-1943, în luptele din Kuban. 

 

Rămăşiţele acestor 88 de luptători români care s-au sacrificat pentru Ţară în bazinul/pe 

litoralul estic al Mării Negre şi Caucazul de Nord au fost reînhumate, conform tradiţiei 

străbune, în cadrul ceremoniei religioase de sfinţire a Cimitirului românesc de la Apşeronsk şi 

de pomenire a morţilor de război, oficiată de către un sobor de preoţi desemnaţi de Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române. 

 

                                

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 


