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CERNĂUŢI: MASĂ ROTUNDĂ ÎN MEMORIA VICTIMELOR MASACRULUI DE LA 

FÂNTÂNA ALBĂ 

http://www.timpromanesc.ro/cernauti-masa-rotunda-in-memoria-victimelor-masacrului-de-la-fantana-alba/ 

 

Centrul de Studii Româneşti din cadrul Universităţii „Iuri Fedkovici” din Cernăuţi în cooperare 

cu Centrul Media BucPress – asociaţie a jurnaliştilor români din Ucraina şi Institutul pentru 

Democratizare şi Dezvoltare organizează sâmbătă, 31 martie a.c., masa rotundă cu participare 

internaţională cu tema  „Teroarea – instrument al politicii sovietice în relaţia cu popoarele din 

Europa Centrală şi de Est”. Evenimentul este dedicat memoriei victimelor Masacrului de la 

Fântâna Albă din 1941. 

 

Potrivit organizatorilor evenimentului, obiectivul acţiunii ştiinţifice internaţionale este discutarea 

cercetărilor actuale ale experţilor europeni cu privire la teroarea sovietică îndreptată împotriva 

popoarelor din Europa Centrală şi de Est, care au devenit victime în diferite perioade istorice, 

realizarea unor comparaţii a evenimentelor din secolul trecut cu situaţia internaţională actuală 

din regiune pentru prevenirea unor tragedii similare în secolul al XXI-lea. 

 

La masa rotundă vor participa reprezentanţi ai comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi, 

oficiali şi reprezentanţi ai Parlamentelor din Ucraina şi România, autorităţi regionale, 

cercetători şi experţi, studenţi, jurnalişti. 

 

Principalele teme ale mesei rotunde: 

 

Analiza evenimentelor istorice legate de evenimentele tragice din 1941 de la Fântâna Albă 

(discutarea celor mai recente date şi cercetări); 

Teroarea – instrument al politicii sovietice în relaţiile cu popoarele din Europa Centrală şi de 

Est: masacrul de la Fântâna Albă, paralele istorice cu incidentul de la Katy ş.a. 

Abordări ştiinţifice actuale privind studierea terorii organizate de URSS: interpretări, analize, 

aprecieri 

http://www.timpromanesc.ro/cernauti-masa-rotunda-in-memoria-victimelor-masacrului-de-la-fantana-alba/
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Cum poate fi prevenită repetarea unor tragedii similare în secolul XXI în contextul 

evenimentelor din Crimeea şi Donbas? 

Reflectarea temelor dedicate memoriei victimelor totalitarismului sovietic în presa locală şi 

internaţională (analiza experţilor şi a jurnaliştilor). 

Discuţiile vor fi moderate de politologul Marin Gherman, preşedintele Centrului Media 

BucPress. 

 

Speakerii invitaţi la masa rotundă: 

 

Petru Grior – coordonatorul Centrului de Studii Istorice şi Culturale din Cernăuţi; 

Iuri Makar – prof. univ. dr., şeful Catedrei de Relaţii Internaţionale a Universităţii Naţionale din 

Cernăuţi; 

Piotr Andrusieczko, jurnalist, «Gazeta Wyborcza», Polonia; 

Natalia Strelciuk – conf. univ. la catedra de Ştiinţe Politice şi Administrare Publică, directorul 

Centrului de Integrare Euroatlantică şi Securitate; 

Gulnara Bekirova – istoric al tătarilor din Crimeea, membru al PEN-clubului din Ucraina; 

Maksim Prihnenko – lect. univ. la catedra de Relaţii Internaţionale şi Politică Externă, 

Universitatea Naţională din Doneţk „Vasil Stus”, prodecanul facultăţii de istorie; 

Marin Gherman – doctor în ştiinţe politice, preşedintele Centrului Media BucPress. 

La finalul mesei rotunde internaţionale vor fi anunţate concluziile experţilor şi ale politicienilor 

participanţi la eveniment. Recomandările experţilor vor constitui baza unei aprecieri analitice a 

organizatorilor cu privire la eveniment, care va fi transmisă instituţiilor ştiinţifice şi autorităţilor 

din ţările Europei Centrale şi de Est. 

 

Parteneri media: Agenţia UNIAN,  TVA, Portalul TOCpress, Agenţia PoloNews, Portalul 

„Obserwator Międzynarodowy”,  Agenţia АСС, Agenţia BucPress, Portalul „Hvylia”, 

„Transilvania Regional Business”,  „Radio Ucraina Internaţional”, Portalul „Novyny Bucovyny”,  

„Radio Cernăuţi”, Revista „Glasul Bucovinei” 
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Referinţă istorică: La sfârşitul lunii martie 1941, în satele din raioanele Hliboca şi Storojineţ, 

regiunea Cernăuţi, situate de-a lungul râului Siret, agitatorii sovietici au răspândit zvonul că se 

deschide frontiera şi că cine vrea, poate să plece în România. Astfel, o coloană paşnică de 

aproape 3.000 mii de bucovineni, majoritatea români, dar şi de alte naţionalităţi din ţinut, 

îmbrăcaţi în alb, cu preoţi în faţă, cu icoane şi steaguri, a pornit spre noua graniţă sovieto-

română. La câţiva kilometri de frontieră, însă, în pădurea Varniţa, îi aşteptau grănicerii 

sovietici, care i-au somat să se oprească. După ce coloana a ignorat somaţia, sovieticii au tras 

în plin cu mitraliere, încontinuu, secerându-i. Supravieţuitorii au fost urmăriţi de cavalerişti şi 

spintecaţi cu sabia. După masacru, răniţii au fost legaţi de cozile cailor şi târâţi până la cinci 

gropi comune săpate dinainte, unde au fost îngropaţi, unii fiind în viaţă încă. Tragedia 

românească de la Fântâna Albă făcea parte a unui plan al autorităţilor sovietice care viza 

intimidarea populaţiei locale, una dintre metodele politicii bolşevice de a instaura teroarea în 

rândul popoarelor aflate atunci sub controlul Kremlinului. 

 

Parteneri:  Asociaţia Convergenţe Europene (Bucureşti),  Centrul de Integrare Euroatlantică şi 

Securitate şi Societatea Regională pentru Cultura Poloneză „Adam Mickiewicz” din Cernăuţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.timpromanesc.ro/1-396-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-145539-28032018/ 

 

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

1.396 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Germania – 709 locuri de muncă: 400 manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 39 

şofer de camion, 10 asistent medical, 10 manipulant mărfuri, 10 programator PLC, 5 şofer de 

autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 lăcătuş, 3 manager asamblare, 2 electrician în construcţii, 

2 inginer software, 2 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 2 montator structuri 

din oţel, 2 montator instalaţii electrice, 2 tehnician mecatronică, 2 sudor, 1 analist AX, 1 

macaragiu, 1 manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1 şef tură producţia de brichete 

din lemn, 1 tehnician electronică, 1 vopsitor auto; 

 

Spania – 163 locuri de muncă: 150 agricultor, 4 muncitor fermă de porci, 3 strungar CNC, 3 

tehnician, 2 şofer camion transport internaţional, 1 supervisor fermă porci; 

 

Malta – 155 de locuri de muncă: 150 şofer de autobuz, 5 specialist vânzări televizate; 

 

Marea Britanie – 116 locuri de muncă: 100 lucrător agricultură, 6 asistent medical, 6 

lenjer/croitor, 1 operator maşină automată de îndoire, 1 operator CNC, 1 stivuitorist, 1 sudor; 

 

Olanda – 106 locuri de muncă: 20 culegător căpşuni, 20 operator maşini, 20 sudor, 20 lăcătuş 

confecţii metalice, 15 florar, 10 culegător de ardei, 1 mecanic lifturi; 

 

Cehia – 31 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC, 1 tehnician maşini de cusut; 

 

Danemarca – 30 locuri de muncă: 30 distribuitor de ziare şi colete; 

 

http://www.timpromanesc.ro/1-396-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-145539-28032018/
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Belgia – 26 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranşator carne, 5 operator CNC, 2 şofer camion, 2 

mecanic camion, 2 zidar, 1 cusător, 1 electrician de întreţinere şi reparaţii, 1 montator linie 

superioară cale ferată, 1 montator semnalizare cale ferată, 1 programator CNC; 

 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 dulgher de cofrare, 10 zidar; 

 

Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 instalator ţevi, 3 tâmplar, 2 măcelar/tranşator porci sau vite; 

 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier; 

 

Slovenia – 4 locuri de muncă: 4 muncitor producţie; 

 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 ospătar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AL IV-LEA FORUM AL ASOCIAŢIILOR DE ROMÂNI DIN ITALIA 

http://www.timpromanesc.ro/al-iv-lea-forum-al-asociatiilor-de-romani-din-italia/ 

 

Al IV-lea Forum al Asociaţiilor de Români din zona de competenţă consulară a Ambasadei 

(Abruzzo, Campania, Lazio, Sardinia şi Umbria) a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute la 

Accademia di Romania a Roma. La eveniment au participat secretarul general al Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, Alina Hagima, şi directorul Programe pentru Comunităţi din 

MpRP, Ana Maria Bud. De asemenea, a participat ataşatul pentru probleme de muncă şi 

sociale din cadrul Ambasadei, care a răspuns întrebărilor participanţilor referitoare la legislaţia 

muncii şi protecţiei sociale din Italia. 

 

În cursul dezbaterii, reprezentanţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni au prezentat 

noile proceduri şi oportunităţile de finanţare a proiectelor, răspunzând punctual la întrebările 

primite din partea asociaţiilor. Au fost abordate de asemenea alte teme relevante pentru 

comunitate, printre care participarea cetăţenilor români din Italia la viaţa politică din ţara gazdă 

şi importanţa educaţiei civice, drepturile şi obligaţiile sociale ale lucrătorilor români din Italia şi 

sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în diaspora. 

 

”La începtului anului am modificat Ghidul de finanţare MRP şi am actualizat procedurile prin 

care acordăm fonduri pentru a putea răspunde eficient şi rapid nevoilor dumneavoastră. Aveţi 

încredere în statul român, aveţi încredere în noi, suntem aici pentru şi în slujba dumeavoastră. 

Vă aşteptăm cu proiecte, nu uitaţi ca sunteţi români şi că noi suntem alături de românii noştri 

oriunde s-ar afla”, a subliniat Alina Hagima, secretarul general MRP, în cursul discuţiilor. 

 

De asemenea, a fost anunţată lansarea, în sesiunea de vară, a Campaniei Naţionale 

„Informare acasă, siguranţă în lume!”, un proiect dedicat prevenţiei şi combaterii abuzurilor de 

orice fel asupra românilor. 

 

Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a vorbit despre importanţa cunoaşterii şi 

http://www.timpromanesc.ro/al-iv-lea-forum-al-asociatiilor-de-romani-din-italia/
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înţelegerii istoriei, pentru cultivarea virtuţilor, însuşirea modelelor şi asumarea unui 

comportament unitar şi demn. În contextul Centenarului Marii Uniri, diplomatul i-a îndemnat pe 

românii din Italia să nu se limiteze la un ”patriotism de faţadă”, ci să se comporte cu demnitate 

şi responsabilitate în fiecare zi, onorând personalităţile care au marcat întreg parcursul 

României moderne şi fiind parte activă în construirea proiectelor de viitor ale ţării. 

 

”Adevărata unire porneşte de la relaţiile de zi cu zi dintre membrii unei comunităţi. Vorbim 

aceeaşi limbă, avem aceleaşi tradiţii, dar este important totodată şi să lăsăm să se vadă 

soliditatea care ne uneşte pe toţi, ca membri ai aceleiaşi comunităţi. Substratul nostru spiritual, 

moral şi cultural trebuie să ne ajute să ne afirmăm ca o comunitate unită”. ”Faptele noastre ar 

trebui să fie expresia energiei câştigate în lungul istoriei neamului nostru. Studierea istoriei ne 

ajută să manifestăm un optimism încrezător în faţa informaţiilor şi a relativismului care ne 

descurajează. Cunoaşterea istoriei este energia generatoare a comportamentului nostru care 

ne face să fim purtători orgolioşi ai numelui de români”, a încheiat şeful misiunii. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MEN CAUTĂ PROFESORI PENTRU ŞCOALA EUROPEANĂ DE LA BRUXELLES 

http://www.timpromanesc.ro/men-cauta-profesori-pentru-scoala-europeana-de-la-bruxelles/ 

 

Ministerul Educaţiei scoate la concurs mai multe posturi pentru profesori români la Şcoala 

Europeană de la Bruxelles.Înscrierea candidaţilor începe în 25 aprilie 2018.  

 

Sunt căutaţi profesori de limba română, matematică, istorie, arte, chimie, franceză şi engleză. 

Pentru majoritatea posturilor scoase la concurs este necesară cunoaşterea a două limbi 

străine. 

 

În cadrul Şcolii Europene de la Bruxelles învaţă câteva mii de copii ai funcţionarilor de la 

Bruxelles, europeni sau ai altor instituţii (NATO), ai detaşaţilor la ambasada, consulat sau la 

reprezentaţa statului membru respectiv la UE. 

 

Instituţia are secţii pentru aproape toate ţările membre. Cea română este la Bruxelles IV, 

Laeken, şi are patru clase de ciclu primar şi una de ciclu secundar. 

 

Salariul va fi între 4.800 şi 6.800 de euro, la care se adaugă diverse alocaţii şi plata orelor 

suplimentare. 

 

Meodologia Şcolii Europene AICI 

 

Calendarul complet al concursului AICI 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/men-cauta-profesori-pentru-scoala-europeana-de-la-bruxelles/
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CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-GERMANĂ CERE DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

http://www.timpromanesc.ro/camera-de-comert-romano-germana-cere-dezvoltarea-invatamantului-profesional-si-

tehnic/ 

 

Problema formării iniţiale continue a cadrelor didactice care predau în învăţământul profesional 

şi tehnic, inclusiv dual, astfel încât teoria să fie adaptată la practică a fost ridicată de 

reprezentanţii Camerei de Comerţ Româno-Germană în cadrul întrevederii pe care au avut-o 

cu ministrul Educaţiei, Valentin Popa, şi cu reprezentanţi ai Centrului Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic.Pornind de la aceste discuţii, ministrul şi-a exprimat 

interesul de a încuraja viitoarea dezvoltare a unui program de master didactic pentru 

îmbunătăţreai formării cadrelor didactice. 

 

Reprezentanţii oamenilor de afaceri au propus formarea a două grupuri de lucru care să 

analizze posbiltăţile de dezvoltare a învăţământului dual şi înfiinţarea unor programe de 

formare la nivel universitar, în parteneriat cu mediul economic. 

 

De asemenea, s-a propus creşterea numărului de ore de instruire practică la liceele 

tehnologice care la absolvire oferă certificat de calificare de nivel IV. 

 

Ministrul Educaţiei s-a arătat interesat de permanentizarea dialogului cu mediul privat, astfel 

încât programele de formare a cadrelor didactice să poată fi corelate cerinţele pieţii muncii şi 

aşteptările angajatorilor. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/camera-de-comert-romano-germana-cere-dezvoltarea-invatamantului-profesional-si-tehnic/
http://www.timpromanesc.ro/camera-de-comert-romano-germana-cere-dezvoltarea-invatamantului-profesional-si-tehnic/
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BULGARIA: REGIM SPECIAL DE LUCRU LA FRONTIERE ÎN PERIOADA 8 – 10 APRILIE 

2018 

http://www.timpromanesc.ro/bulgaria-regim-special-de-lucru-la-frontiere-in-perioada-8-10-aprilie-2018/ 

 

În perioada 8 aprilie 2018, ora 20:00 – 10 aprilie 2018, ora 08:00, Agenţia ”Vămi” din cadrul 

Ministerului Finanţelor din Bulgaria anunţă activităţi de întreţinere a programului pilot ”Taxe de 

drum şi regim de autorizare”, parte a Sistemului Informaţional Integrat Vamal bulgar.Din acest 

motiv, în perioada menţionată, toate punctele de trecere a frontierei bulgare aflate la frontierele 

interne şi externe, pe sensurile de intrare şi ieşire din Bulgaria vor lucra în regim special, ceea 

ce va determina creşterea duratei de prelucrare a documentelor persoanelor şi mărfurilor 

supuse controlului de frontieră, adică timpi măriţi de aşteptare la trecerea prin punctele de 

frontieră bulgare. 

 

Agenţia ”Vămi” va întreprinde măsurile necesare prevenirii formării de coloane de autovehicule 

şi aglomerării punctelor de trecere a frontierei bulgare, manifestând o atenţie deosebită pentru 

fluidizarea, pe cât posibil, a traficului de autoturisme şi automarfare. 

 

Se recomandă firmelor româneşti de transport internaţional de marfă sau pasageri, care 

tranzitează teritoriul bulgar, să ia măsurile adecvate în vederea organizării deplasărilor şi a 

programului de lucru al şoferilor. 

 

De asemenea, se recomandă cetăţenilor români care vor tranzita orice puncte de frontieră ale 

Republicii Bulgaria să ia în considerare timpii măriţi de aşteptare la controlul de frontieră al 

documentelor. 

 

Toţi cei interesaţi, persoane fizice şi firme de transport, pot obţine informaţii privind situaţia 

traficului prin punctele de trecere a frontierei bulgare accesând  site-ul www.mvr.bg – link 

https://www.mvr.bg.gdgp – (n.a.- deocamdată doar în limba bulgară), starea vremii de pe site-

ul www.weather.bg, starea actuală a drumurilor de pe aplicaţia gratuită LIMA (n.a.- 

http://www.timpromanesc.ro/bulgaria-regim-special-de-lucru-la-frontiere-in-perioada-8-10-aprilie-2018/
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deocamdată doar în limba bulgară) www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a Agenţiei 

”Infrastructura Rutieră” – www.api.bg şi non-stop de la numărul de telefon 070013020. În 

cadrul Agenţiei menţionate funcţionează pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul 

Situaţional, care colectează şi sintetizează datele privind situaţia drumurilor 

republicane/publice. 

 

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

României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul 

de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

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

confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de 

permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MAE A LANSAT UN CLIP IN CARE LE EXPLICA ROMANILOR DIN UK CUM VOR FI 

AFECTATI DE BREXIT (VIDEO) 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/mae-a-lansat-un-clip-in-care-le-explica-romanilor-din-uk-

cum-vor-fi-afectati-de-brexit-video-1507877 

 

Ministerul roman de Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, 

Victor Negrescu, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra 

romanilor din Marea Britanie. 

 

"Inca de la inceputul procesului Brexit, am avut ca prima prioritate garantarea drepturilor 

romanilor din Marea Britanie. In aceasta etapa a negocierilor, cetatenii europeni care traiesc, 

lucreaza si studiaza in Regatul Unit urmeaza a beneficia in continuare de drepturile castigate 

sau in curs de dobandire, iar regimul persoanelor care se stabilesc in acest stat inclusiv in 

perioada de tranzitie se va aplica uniform, fara discriminare, pentru toate statele membre. 

 

Vom mentine un contact permanent cu Michel Barnier si echipa de negociatori a Comisiei 

Europene, pentru a ne asigura ca aceste angajamente asumate vor fi integrate in acordul final 

de retragere si lucram in continuare la toate elementele specifice de interes pentru Romania, 

in vederea introducerii lor in textul acestui document", a declarat ministrul delegat Victor 

Negrescu, intr-un comunicat remis Ziare.com. 

 

Citeste si: UE a prezentat propunerea de acord pe Brexit. Ce trebuie sa stie romanii din Marea 

Britanie 

 

Acesta a mai subliniat ca, pe tot parcursul procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea 

Europeana, Romania va fi pregatita sa informeze, sa indrume si sa sprijine cetatenii in raport 

cu autoritatile britanice si cu noile conditii generate de Brexit. 

 

"Campania de consultare publica continua si in cea de-a doua etapa a negocierilor. 

http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/mae-a-lansat-un-clip-in-care-le-explica-romanilor-din-uk-cum-vor-fi-afectati-de-brexit-video-1507877
http://www.ziare.com/diaspora/romani-marea-britanie/mae-a-lansat-un-clip-in-care-le-explica-romanilor-din-uk-cum-vor-fi-afectati-de-brexit-video-1507877
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Contributiile si punctele de vedere ale comunitatilor de romani din Regatul Unit sunt importante 

in vederea fundamentarii pozitiei Romaniei. Continuam sa actionam pentru a apara drepturile 

romanilor si interesele Romaniei in cel mai eficient mod posibil, ca parteneri loiali in cadrul 

Uniunii Europene", a subliniat Victor Negrescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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CONFERINŢA DE LANSARE A PROGRAMULUI DE TABERE „ARC” CENTENAR, EDIŢIA 

2018 

http://www.mprp.gov.ro/web/conferinta-de-lansare-a-programului-de-tabere-arc-centenar-editia-2018/ 

 

Astăzi, 28 martie a.c., Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) şi Ministerul Tineretului 

şi Sportului (MTS) au semnat Protocolul de Colaborare pentru lansarea programului de tabere 

„ARC” Centenar, ediţia 2018. 

 

Evenimentul a fost deschis de prim-ministrul României, doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, care 

a felicitat acţiunea celor două instituţii partenere şi a subliniat importanţa pe care un astfel de 

proiect o are în aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească de către toţi 

participanţii, fie ei elevi, tineri, studenţi din jurul graniţelor sau din diaspora. 

 

Totodată în cadrul conferinţei, ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia – Elena 

Intotero, şi-a exprimat consideraţia faţă de toţi care au contribuit la dezvoltarea acestui proiect 

de suflet al ministerului şi a mulţumit profesorilor de limba română şi părinţilor care nu uită să 

rămână conectaţi cu România, cu sentimentul de acasă. 

 

 „ARC” este un proiect care depăşeşte graniţele ţării noastre şi care se adresează exclusiv, 

tânărului, copilului, elevului român de pretutindeni şi identităţii româneşti. O iniţiativă de o 

complexitate inedită care uneşte din toate colţurile lumii români dornici să-şi cunoască 

originea, ţara, valorile şi cultura care îi defineşte indiferent de locul în care se află. Pot doar să 

mă bucur de derularea acestui proiect, să felicit pe toţi cei prezenţi şi să aştept începerea 

primelor cursuri de istorie, civilizaţie şi identitate românească la care voi avea plăcerea să 

particip şi eu, împreună cu cei 2.700 de tineri înscrişi la ediţia de vară a taberei „ARC” 2018 ”, 

a declarat Natalia – Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni. 

 

La întâlnire au mai participat ministrul tineretului şi sportului, doamna Ioana Bran, secretarul de 

stat în cadrul MRP, Veaceslav Şaramet, secretarul de stat Lilla Debelka, subsecretarul de stat 

http://www.mprp.gov.ro/web/conferinta-de-lansare-a-programului-de-tabere-arc-centenar-editia-2018/
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Victor Ionescu, experţi din cadrul MTS  şi reprezentanţi ai Guvernului României şi ai 

autorităţilor locale. 

 

„ARC” este dedicat românilor din afara graniţelor şi se află la a zecea ediţie. La fel ca în anii 

precedenţi iniţiativa îşi propune să unească tineri români de pretutindeni sub umbrela 

activităţilor organizate de MRP, cu sprijinul MTS, în vederea facilitării interacţiunii şi a 

dialogului între cetăţenii şi etnicii români din diferite ţări, respectiv a conectării lor la valorile, 

tradiţiile, civilizaţia şi istoria românească.  

 

Ediţia de vară 2018 se va desfăşura în perioada 25 iunie – 28 august, în 14 serii de câte 7 zile, 

în Centrele de Agrement de la Sulina, judeţul Tulcea, şi Oglinzi, judeţul Neamţ. Ediţia de iarnă, 

va fi găzduită de Centrul de Agrement Căprioara, Judeţul Hunedoara şi Centrul de Agrement 

Săcelu, Judeţul Gorj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

17 

MAI MULŢI JURNALIŞTI DE LIMBĂ ROMÂNĂ DIN UCRAINA, SERBIA, ALBANIA ŞI 

MOLDOVA AU FOST PREZENŢI LA ŞEDINŢA SOLEMNĂ DIN PARLAMENT 

https://www.stiripesurse.ro/mai-multi-jurnalisti-de-limba-romana-din-ucraina-serbia-albania-si-moldova-au-fost-

prezenti-la-sedinta-solemna-din-parlament_1257026.html 

 

Un grup de 30 de reprezentanţi ai presei în limba română din Ucraina, Serbia, Albania şi 

Republica Moldova, participanţi la programul "Itinerar centenar pentru jurnaliştii români din 

afara graniţelor", derulat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), a participat marţi 

la şedinţa comună a Parlamentului. De asemenea, ei au avut discuţii cu parlamentari, cu liderii 

celor două Camere şi cu ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, 

informează un comunicat al MRP transmis Agerpres. 

 

Jurnaliştii au asistat la şedinţa solemnă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, în care a 

fost dezbătută şi adoptată 'Declaraţia solemnă a Parlamentului pentru celebrarea Unirii 

Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27 martie 1918', prin care se reflectă unitatea 

poporului şi a limbii române. A urmat o întrevedere cu liderii celor două camere ale 

Parlamentului, precum şi cu membrii Comisiilor pentru românii de pretutindeni şi ai Comisiilor 

de politică externă", arată sursa citată. 

  

În acest context, jurnaliştii din Ucraina au ridicat problema burselor pe care statul român 

urmează să le finanţeze pentru etnicii români din statul vecin. Ei le-au propus parlamentarilor 

din comisiile reunite ca beneficiarii celor 1.000 de burse prevăzute să fie elevi de clasa I-a şi 

au arătat că în acest fel copiii românilor din Ucraina ar fi încurajaţi să studieze în limba 

maternă din primul an de şcoală, precizează acelaşi comunicat. 

 

MRP a luat act de propunere, cu menţiunea că "aceasta s-ar putea concretiza doar cu sprijinul 

parlamentarilor", prin avansarea şi susţinerea unui amendament la Ordonanţa de Urgenţă 

85/2017, aflată în prezent în circuitul legislativ. 

 

https://www.stiripesurse.ro/mai-multi-jurnalisti-de-limba-romana-din-ucraina-serbia-albania-si-moldova-au-fost-prezenti-la-sedinta-solemna-din-parlament_1257026.html
https://www.stiripesurse.ro/mai-multi-jurnalisti-de-limba-romana-din-ucraina-serbia-albania-si-moldova-au-fost-prezenti-la-sedinta-solemna-din-parlament_1257026.html
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Totodată, jurnaliştii au prezentat problemele cu care se confruntă mass-media din ţările din 

care provin şi au pledat pentru continuarea sprijinului din partea autorităţilor române. 

 

"Presa de limba română este una dintre cele mai importante legături pe care diaspora 

românească le are cu identitatea sa naţională. Prin publicaţiile şi emisiunile în limba maternă, 

românii au posibilitatea să rămână conectaţi la valorile lor naţionale, iar jurnaliştii din presa de 

limba română din diaspora sunt printre cei mai apropiaţi parteneri pe care îi putem avea în 

demersul de a le promova", a spus ministrul Natalia-Elena Intotero. 

 

Ea a adăugat că obiectivul "este de a păstra şi promova ideea de apartenenţă la românitate, 

de a promova imaginea României şi de a educa tânăra generaţie în spiritul respectului faţă de 

valorile româneşti". 

 

Valoarea finanţărilor nerambursabile pe care MRP le-a acordat în 2017 unor publicaţii de limba 

română din afara graniţelor ţării a fost de 1.021.457 de lei, informează ministerul. Dintre cele 

21 de proiecte aprobate în cadrul programului mass-media "Mihai Eminescu", 12 s-au derulat 

în Republica Moldova, şase în Ucraina, două în Serbia, unul în Ungaria. 

 

În anul 2018 au fost aprobate 11 proiecte (patru în Republica Moldova, patru în Ucraina, două 

în Serbia şi unul în Bulgaria). Pentru proiectele derulate în anul curent, cererile de finanţare se 

transmit cel târziu până la data de 1 noiembrie, aminteşte MRP. 

 

Seria de întrevederi s-a încheiat la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Participanţii la programul "Itinerar centenar pentru jurnaliştii români din afara graniţelor" se află 

în România în perioada 26-30 martie. 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 
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CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA SĂRBĂTORIT LA CHICAGO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/27346-2018-03-29-08-50-48.html 

 

În Duminica a V-a a Postului Mare, care a coincis anul acesta cu sărbătoarea Bunei Vestiri, la 

Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Chicago a fost prilej de mare bucurie. După 

Sfânta Liturghie s-a săvârşit o slujbă de Te Deum cu ocazia aniversării a 100 de ani de la 

Unirea Basarabiei cu Ţara mamă la 27 martie 1918. Cu această ocazie a fost prezent în 

mijlocul credincioşilor Catedralei şi domnul Tiberiu Trifan, Consul General al României la 

Chicago, transmite Romanian Global News. 

 

În cuvântul de învăţătură, părintele Vasile Mureşan a tâlcuit Sfânta Evanghelie care s-a citit, 

apoi a făcut o prezentare succintă a momentului aniversar şi a amintit faptul că la Iaşi a avut 

loc proclamarea canonizării Sfinţilor Iosif cel Milostiv şi Gheorghe Pelerinul, moment de mare 

bucurie duhovnicească mai cu seamă că Sfântul Iosif cel Milostiv a fost originar din Basarabia. 

 

După slujba de Te Deum, în sala socială a Catedralei s-a pregătit o masă festivă. Domnul 

Tiberiu Trifan şi-a exprimat bucuria de a fi în mijlocul credincioşilor Catedralei, a făcut o scurtă 

prezentare a momentului aniversar şi a menţionat câteva evenimente pe care Consulatul 

General al României la Chicago le va organiza în perioada următoare a acestui an centenar 

spre a comemora momentul istoric al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. 

 

Mai apoi, tânărul Andrei Mărginean, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi fiu 

duhovnicesc al Catedralei, a susţinut o prezentare referitoare la evenimentele din 27 martie 

1918 de la care aniversăm 100 de ani. În expunerea sa, Andrei a amintit etapele prin care au 

trecut politicienii acelor vremi până să ia decizia Unirii Basarabiei cu România, dar şi 

implicarea Bisericii Ortodoxe la împlinirea acestui deziderat al românilor de pe cele două 

maluri ale Prutului. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/27346-2018-03-29-08-50-48.html
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CONFERINŢA „CENTENARUL UNIRII - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR” LA MONTREAL 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/27345-conferina-centenarul-unirii-trecut-prezent-i-viitor-la-

montreal.html 

 

Marţi, 27 martie 2018, în seria evenimentelor legate de celebrarea a 100 de ani de la unirea 

Basarabiei cu România a avut loc la Montreal la Centrul comunitar – social din Cote-des-

Neiges, Montreal conferinţa cu tema Centenarul Unirii - trecut, prezent şi viitor. Ea a fost 

organizatã cu concursul mai multor asociaţii româneşti de pe cele două maluri ale Prutului, din 

zona Montreal: ACR, CMQ, ARC, CRM, ASLRQ, ASCR, "Tricolor", Cenaclul "Eminescu", 

Academie Educative de Montreal, "Pici Voinici". Moderatorii serii au fost dna Corina Luca - 

preşedinte ACR şi Ala Mîndîcanu - preşedinte CMQ, transmite Romanian Global News. 

 

Dupã binecuvântarea de început datã de Preasfinţitul Ioan Casian, dna Ioana Gabriela 

Costache, Consulul general al României la Montreal, a dat citire mesajului preşedintelui 

României cu ocazia evenimentului. 

 

Plenul conferinţei s-a desfãşurat în douã secţiuni. Au fost mai multe prezentãri şi luãri de 

cuvânt: 

 

Secţiunea I - Trecut 

 

Corina Luca – Unionismul în inimã şi în suflet; P.C. Pãrinte Cezar Vasiliu – Unirea Basarabiei 

cu Patria mamã România; Dorin Stoica – Perspectiva filozoficã a Unirii; Nicolae Mãrgineanu – 

Cântecele Unirii; Liliana Surugiu – Simeon Murafa, Alexei Mateevici şi Andrei Hodorogea – 

martiri ai sfintei cauze naţionale; Daniel Tufcea – România Mare – ieri, azi şi mâine; D.H. 

Silvian – Zilele Unirii, condiţiile de succes. 

 

Secţiunea II – Prezent şi viitor 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/27345-conferina-centenarul-unirii-trecut-prezent-i-viitor-la-montreal.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/27345-conferina-centenarul-unirii-trecut-prezent-i-viitor-la-montreal.html
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Rareş Burlacu - Relaţiile României cu Republica Moldova şi planurile de colaborare pe termen 

lung; Bodgan Valentin Iosif – Rolul României în procesul de trezirea a conştiinţei naţionale din 

Basarabia; Ala Mîndîcanu – Unirea, un vis sau proiect fezabil; Dan Mieilã - Credeţi cã am 

putea realiza unirea Basarabiei cu România? 

 

Preasfinţitul Părinte Ioan Casian a luat cuvântul în partea a doua a serii prezentând mesajul 

Preafericitului Pãrinte Patriarh cu ocazia acestei zile intitulat Unirea Basarabiei cu România – 

un act de dreptate istoricã şi de demnitate patrioticã. 

 

Ierarhul a spus: 

 

Anul 2018 a fost declaratde cãtre Sfântul Sinod al Patriarhiei Române An omagial al unitãţii de 

credinţã şi de neam şi Anul comemorativ al Fãuritorilor Marii Uniri din 1918. Este un an 

important care va fi marcat în toate episcopiile româneşti din întreaga lume prin evenimente 

simbolice care sã aducã aminte de unirea Basarabiei, Bucovinei şi Trasilvaniei cu România. 

Biserica Ortodoxã Românã a susţinut acest ideal şi a promovat conştiinţa identitãţii şi unitãţii 

spirituale a neamului românesc prin slujbã şi cãrţi de cult. 

 

Preasfinţia Sa a menţionat de asemenea cele douã apariţii editoriale ale Patriarhiei Române 

care vor sã marcheze acest an omagial: cartea Cãpitanului Gheorghe Andronache – Albumul 

Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii şi Preot Constantin Nazarie – Activitatea 

preoţilor de armatã în campania din 1916 – 1918. 

 

La sfârşitul serii a fost semnatã de cei prezenţi Declaraţia de Unire act simbolic vizibil a unei 

dorinţe româneşti profunde. 

 

Discuţii informale şi câteva gustãri au încheiat aceastã searã româneascã. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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AMBASADORUL DAN MIHALACHE A INAUGURAT NOUL CONSULAT ONORIFIC AL 

ROMANIEI IN INSULA JERSEY 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/27303-ambasadorul-dan-mihalache-a-inaugurat-

noul-consulat-onorific-al-romaniei-in-insula-jersey.html 

 

Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a efectuat, in perioada 18-20 martie 2018, 

o vizita oficiala de lucru in Jersey, la invitatia Guvernului local si a lui Sir William Bailhache, 

Bailiff al Jersey(functie care reuneste atributiile Presedintelui Parlamentului de la St Helier si 

pe cele ale Presedintelui Curtii Regale de Justitie din Jersey), scrie http://romaninuk.net, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Ambasadorul a fost insotit de directorul Institutului Cultural Roman din Londra, precum si de 

alti membri ai Ambasadei, intre care si reprezentanti ai Sectiei consulare. 

 

Vizita se circumscrie obiectivului mai amplu al Ambasadei Romaniei la Londra de relationare 

stransa cu membrii comunitatilor romanesti care locuiesc si muncesc in Marea Brianie, de 

consolidare a dialogului cu autoritatile locale din Marea Britanie, respectiv din teritoriile 

apartinand Coroanei Britanice, precum si de identificare a unor oportunitati de colaborare 

economica si culturala cu acestea. 

 

Agenda vizitei a cuprins intalniri cu Sir William Bailhache, Bailiff al Jersey, Ian Gorst, Ministru-

Sef, Sir Philip Bailhache, Ministrul pentru Relatii Externe, Alan McLean, Ministru de Finante, 

precum si intrevederi la nivelul conducerii autoritatii de reglementare financiara din insula. 

 

Programul vizitei a inclus, de asemenea, un segment distinct pe dimensiunea culturala, care a 

presupus discutii si vizite la Arhivele Statului, Art Centre si Art House Jersey, CCA Galeries, 

Jersey Museum, precum si la Arhivele Photografice ale Société Jersiaise. 

 

Vizita ambasadorului roman a oferit, de asemenea, ocazia inaugurarii noului Consulat Onorific 

al Romaniei in Insula Jersey. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/27303-ambasadorul-dan-mihalache-a-inaugurat-noul-consulat-onorific-al-romaniei-in-insula-jersey.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/27303-ambasadorul-dan-mihalache-a-inaugurat-noul-consulat-onorific-al-romaniei-in-insula-jersey.html
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La sediul Primariei din St Helier, capitala Jersey, ambasadorul Romaniei la Londra a inmanat 

patenta consulara doamnei Andreea Ghisoi, in cadrul unei ceremonii formale la care au luat 

parte Simon Crowcroft, Primarul orasului St Helier, Sir Philip Bailache, Ministrul pentru Relatii 

Externe, Timothy John Le Cocq, Deputy Bailiff, alaturi de membri ai comunitatii romanesti din 

insula. 

 

In cadrul intalnirilor cu oficialii din Jersey, ambasadorul a subliniat atentia pe care autoritatile 

de la Bucuresti o acorda dezvoltarii relatiilor cu statele si entitatile unde traiesc cetateni 

romani, pentru facilitarea integrarii acestora in mediul local, in calitate de cetateni ai Uniunii 

Europene, care se bucura de toate drepturile ce le sunt conferite prin acest statut. A adresat, 

in acest context, multumiri autoritatilor din Jersey pentru sprijinul constant acordat comunitatii 

romanesti si a insistat, totodata, asupra importantei transmiterii unui mesaj de reasigurare 

acestora, cu precadere in contextul Brexit. 

 

Cu prilejul discutiilor au fost explorate, de asemenea, modalitati de avansare a cooperarii 

economice intre Romania si Jersey si a fost convenita organizarea, in Jersey, cu sprijinul 

autoritatilor locale, a unei serii de evenimente de marcare a Centenarului 

 

La dineul oficial oferit de catre Bailiff-ul din Jersey in onoarea Ambasadorului Romaniei, la care 

au participat Ministrul-Sef, alaturi de numerosi alti membri ai guvernului, membri ai 

Parlamentului local si ai diferitelor institutii financiare, reprezentanti ai mediului cultural si de 

afaceri, Ambasadorul Romaniei a multumit pentru primirea oferita si a exprimat increderea ca 

relatiile dintre Romania si Insula Jersey se vor dezvolta, in continuare, pe baze noi, in pofida 

Brexit. 

 

In acelasi timp, deschiderea unui Consulat Onorific al Romaniei in insula evidentiaza interesul 

constant pe care Ambasada si institutiile statului roman il acorda situatiei comunitatii romanesti 

din Jersey. A subliniat, totodata, contributia pe care comunitatea romaneasca o aduce 
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economiei si societatii locale, accentuand rolul consulului onorific in consolidarea relatiilor 

dintre comunitate si autoritatile locale, respectiv dintre autoritatile locale si Ambasada 

Romaniei la Londra. In cadrul dineului, Bailiff-ul din Jersey a oferit ambasadorului Dan 

Mihalache "Medalia de argint a Jersey". 

 

Cu prilejul vizitei a fost organizat si un consulat itinerant, in cadrul caruia au fost oferite peste 

60 de servicii consulare cetatenilor romani din insula. 

 

Informatii despre Insula Jersey 

 

Insula Jersey este, de facto din 1204, iar de jure din 1259, un teritoriu auto-guvernat 

dependent de Coroana Marii Britanii. Strict juridic, Jersey nu face parte integranta din Regatul 

Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, avand o identitate internationala distincta. Jersey 

beneficiaza formal de dreptul la auto-determinare, in baza caruia functioneaza un regim politic 

de tipul democratiei parlamentare, cu administratie, fiscalitate si legislatie proprii. 

 

Insula Jersey are o populatie de 100.000 locuitori, dimensiunea comunitatii romanesti 

ridicandu-se, conform statisticilor oficiale, coroborate cu date furnizate de consulul onorific 

Andreea Ghisoi, la aproximativ 2500-3000 de persoane. 
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