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CUM AU LUAT NAŞTERE PRIMELE ŞCOLI ROMÂNEŞTI ŞI UCRAINENE ÎN MARAMUREŞ 

https://www.timpromanesc.ro/cum-au-luat-nastere-primele-scoli-romanesti-si-ucrainene-in-maramures/ 

 

După o evoluţie de câteva sute de ani, societăţile avansate au constatat necesitatea educării 

popoarelor. În partea asta de lume habsburgii au înţeles primii, prin împărăteasa Maria Tereza, 

la mijlocul secolului al XVIII-lea că învăţământul trebuia să fie foarte important în Imperiu, 

creând din acesta o chestiune centrală a tuturor provinciilor. 

 

Deşi împărăteasa l-a socotit foarte important, adevăratul progres în introducerea 

învăţământului de masă a fost înregistrat sub împăratul Iosif al II-lea. Legea învăţământului, 

numită Ratio Educationis, editată în 1777, a pus învăţământul pe baze moderne, deoarece în 

acest timp al Luminilor învăţământul a fost privit ca o treabă publică „Die Schule ist und bleibt 

ein Politikum”. 

 

Pentru prima dată în istorie a fost întrodus învăţământul de bază obligatoriu şi gratuit, care 

trebuia să formeze supuşi loiali Monarhiei. Înainte de apariţia legii, papa Clement al XIV-lea, 

prin Bula intitulată Dominus ac Redemptor, a desfinţat în anul1773 Ordinul iezuit, care – 

pornind de la apariţia programei şcolare Ratio Studiorum în 1599 – a dominat învăţământul 

european timp de aproape două secole. Epoca şcolilor naţionale a durat de la 1777 – până la 

1848; 

 

După apariţia legii, procesul de organizare a şcolilor naţionale din Maramureş, Sătmar şi 

Ugocea a durat ceva mai mult ca în alte provincii istorice, doar în anul 1794 se poate vorbi de 

şcoli naţionale româneşti şi ucrainene care funcţionau deja. Aşa cum se poate observa din 

studierea documentelor aflate în România, la Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, în 

fondul arhivistic Direcţia Şcolară Oradea procesul nu a fost uşor deloc, cel mai greu era de 

găsit învăţători care să înţeleagă şi să vorbească limba popoarelor, apoi nu existau cărţi în 

limbile naţionale, iar comunităţile care au primit sarcina să întreţină învăţătorii şi şcoala nu erau 

neaparat doritoare să facă acest lucru, mai ales datorită sărăciei şi sarcinilor foarte mari faţă 

https://www.timpromanesc.ro/cum-au-luat-nastere-primele-scoli-romanesti-si-ucrainene-in-maramures/
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de Imperiu. Clădirile şcolilor au fost construite din banii publici, dar satele trebuiau să asigure 

lemne de foc şi întreţinerea învăţătorilor. 

 

Aşa cum reiese din tabelul înaintat de episcopul de Munkacs, Andrei Bacinszki, în Maramureş 

au fost înfiinţate la început 23 şcoli ucrainene şi o serie de şcoli româneşti în mai multe sate, în 

partea dreaptă a Tisei primele şcoli româneşti au fost deschise în Apşa de Jos şi de Mijloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PREMIANŢII DIN BĂLŢI 

https://www.timpromanesc.ro/premiantii-din-balti/ 

 

La Liceul Teoretic Republican ”Ion Creangă” din Bălţi a avut loc concursul de istorie ”Sunt 

suflet din sufletul neamului meu”, la care au participat cei mai buni elev din fiecărei clase. 

Aceştia şi-au demonstrat cunoştinţe şi competenţe de analiză şi sinteză a datelor din istoria 

românilor. Concurenţii au fost supuşi la trei probe şi au fost jurizaţi de specialişti competenţi în 

domeniu de la USARB. Activitatea s-a distins prin competitivitate, creativitate şi sensibilitate. 

Spectatorii au fost impresionaţi, mai ales, de ultima probă, care a presupus rostirea unui 

discurs timp de 1 minut la tema ”Îndemn la demnitate”. 

 

”Ne bucură faptul că sentimentul de neam şi identitatea naţională sunt asociate de bravii 

crengieni cu buna cunoaştere a istoriei neamului românesc. Felicitări câştigătorilor (Irina 

Chilaru şi Daniela Daraban din clasele a X-a; Ion Fintina – clasa a XI-a, Zgureanu Cristina – 

clasa a XII-a) şi mulţumiri doamnei Capcelea Olesea, profesoară de istorie şi organizatoarea 

evenimentului. 

E de menţionat faptul că fiecare câştigător va primi un premiu de 100 euro, fetele din clasele a 

X-a îl vor împărţi în două fiind ambele cu punctaj egal. 

 

Suntem profund recunoscători dnului Viorel Badea pentru iniţierea concursului şi susţinerea 

tinerilor liceeni pasionaţi de istorie ce tind să devină adevăraţi patrioţi ai neamului”, au scris pe 

pagina de FB reprezentanţii instituţiei de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/premiantii-din-balti/
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TRĂIRE ROMÂNEASCĂ ÎN ROQUETAS DE MAR (SPANIA) 

https://www.timpromanesc.ro/traire-romaneasca-in-roquetas-de-mar-spania/ 

 

Peste 500 de români, stabiliţi în provincia Almeria (Spania) au fost participat, în data de 27 mai 

, în Sala Şcolii de Muzică din El Parador, Roquetas de Mar, la spectacolul organizat pentru 

sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni. Pe scenă a urcat Dinu Iancu Sălăjanu,care prin 

cântecele tradiţionale i-a purtat pe spectatori prin toate zonele României, iar Aurelian Temişan 

a făcut o incursiune prin şlagărele româneşti, anunţă ICR.În prima parte a zilei, Nicolae 

Brînzea, director general adjunct al IEH, s-a întâlnit cu românii stabiliţi în provincia Almeria, 

prezenţi la Biserica Ortodoxă Română cu Hramul „Botezul Domnului”, din Roquetas de Mar, la 

slujba de Rusalii, cărora le-a vorbit despre însemnătatea spirituală a zilei, despre prezenţa 

harului divin în viaţa fiecărui român. 

 

Preotul Gheorghe Adrian Fofiu, parohul Bisericii Ortodoxe Române cu Hramul ”Botezul 

Domnului” din Roquetas de Mar a mulţumit pentru spriijinul acordat la construirea primei 

biserici ortodoxe româneşti de pe teritoriul Spaniei. 

 

În deschiderea spectacolului au luat cuvântul Robert Claudiu Hellvig, consul al României la 

Almeria, Gabriel Amat Ayllón, primarul municipiului Roquetas del Mar, Nicolae Brânzea, 

director general adjunct IEH şi părintele Gheorghe Adrian Fofiu. 

 

Nicolae Brînzea a vorbit despre importanţa Zilei Românilor de Pretutindeni: ”Această zi 

aparţine tuturor românilor, indiferent unde se află, pentru că generează un dialog de iubire 

între cei plecaţi să muncească peste hotare şi cei dragi rămaşi acasă, în ţară”. Acesta a vorbit 

şi despre dubla semnificaţie a zilei: ”Este Ziua Românilor de Pretutindeni, dar şi sărbătoarea 

coborârii duhului sfânt, un moment spiritual aparte care îi ajută în plan sufletesc pe românii 

care muncesc peste hotarele ţării şi îi susţine în efortul, munca şi sacrificiul lor de zi cu zi”. 

 

Evenimentul a fost organizat de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, 

https://www.timpromanesc.ro/traire-romaneasca-in-roquetas-de-mar-spania/
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din subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Episcopia 

Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei şi Parohia Ortodoxă Română cu Hramul ,,Botezul 

Domnului”, din Roquetas de Mar, Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PLATFORMĂ ÎN SPRIJINUL ROMÂNILOR DIN SPANIA 

https://www.timpromanesc.ro/platforma-in-sprijinul-romanilor-din-spania/ 

 

Un proiect ce are ca scop conectarea mediului asociativ din provincia Andaluzia şi cetăţenii din 

această zonă a Spaniei a fost lansat luni, 28 mai, la Cordoba, la o zi după Ziua Românilor de 

Pretutindeni, în prezenţa secretarului de stat Lilla Debelka şi a numeroase oficialităţi locale, 

reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale României şi membri ai Federaţiei Asociaţiilor 

Românilor din Andaluzia (FARA).Iniţiativa Social Mapp este o platformă ce pune în evidenţă 

harta sectorului asociativ din provincie, pentru ca cetăţenii să poată identifica exact 

coordonatele unei asociaţii cu care au nevoie să intre în legătură, în funcţie de domeniul de 

activitate, de numele asociaţiei sau de o anumită zonă Aplicaţia include numeroase asociaţii 

care lucrează cu imigranţi, fiind, astfel, un instrument util inclusiv pentru românii din Andaluzia. 

 

Consiliul sprijină „Social Mapp”, creat pentru a informa şi a ajuta românii care trăiesc în 

Andaluzia, urmărind integrarea deplină a imigranţilor. Platforma include toate tipurile de entităţi 

sociale care oferă servicii unor grupuri specifice în domeniul sănătăţii, handicapului, sportului 

sau voluntariatului, alături de asociaţii de vecinătate, culturale sau de gen, printre altele, 

facilitând astfel „o cale viabilă de participare şi implicare personală„. 

 

„Vă mulţumesc pentru invitaţia la prezentarea Proiectului Social Mapp, prin care se doreşte 

realizarea unei conexiuni între Asociaţiile din Andaluzia şi cetăţenii ce locuiesc în comunitatea 

andaluză. Această iniţiativă care consolidează legătura dintre cele două comunităţi şi înlătură 

dificultăţile inerente de comunicare este mai mult decât ingenioasă şi vă felicităm pentru 

concretizarea ei. Mult succes tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui proiect şi la 

multe alte proiecte în viitor!”, a transmis secretarul de stat Lilla Debelka iniţiatorilor proiectului – 

FARA şi ONG-urile „Fenoma” şi „Enclave Social”. 

 

La evenimentul desfăşurat la sediul Delegaţiei Guvernului Andaluziei la Cordoba au mai 

participat Consulul General al României la Sevilla, Radu Cătălin Mardare, Directorul Direcţiei 

https://www.timpromanesc.ro/platforma-in-sprijinul-romanilor-din-spania/
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Generale pentru Politici Migratorii din cadrul Ministerului Justiţiei şi Internelor din Guvernul 

Andaluziei, Luis Vargas Martinez, precum şi alte oficialităţi. 

 

Consiliul sprijină „Social Mapp”, creat pentru a informa şi a ajuta românii care trăiesc în 

Andaluzia. 

 

„Andalucia Social Mapp” este o platformă care leagă mediul asociativ cu cetăţenii, astfel încât 

aceştia pot găsi resursele şi serviciile pe care le pot accesa în regiune. Numărul românilor care 

trăiesc în provincia Andaluzia este estimat la 150.000, dintre care 13.000 – în Cordoba. 

 

Cu acest prilej, Lilla Debelka le-a transmis românilor din Spania un mesaj cu ocazia Zilei 

Românilor de Pretutindeni, care anul acesta a fost sărbătorită pe data de 27 mai. 

 

„Cunoscând situaţia din Diaspora şi făcând nenumărate vizite în străinătate, românii din afara 

graniţelor ţării au devenit a doua mea familie. Contribuim împreună la păstrarea identităţii 

naţionale, prin promovarea tradiţiilor, valorilor şi culturii naţionale, de aceea doresc să le 

mulţumesc şi să îi asigur de toată susţinerea şi solidaritatea mea. Îi îndemn pe românii de 

pretutindeni să nu uite niciodată de unde au plecat şi să păstreze în suflete mândria de a fi 

români. La mulţi ani!” a spus demnitarul. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - AGERPRES 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/05/28/comunicat-de-presa-agerpres--116682 

 

AGERPRES a prezentat la Viena filmul "Marea Unire - România, la 100 de ani" şi expoziţia de 

fotografie România: Evoluţie 

 

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a prezentat, la Viena, documentarul video "Marea 

Unire - România, la 100 de ani" şi expoziţia de fotografie România: Evoluţie, cu ocazia 

evenimentului "Viena- "Centenarul-Marii Uniri" 2018", desfăşurat în perioada 25-27 mai. 

 

Expoziţia AGERPRES a fost apreciată de peste 100 de participanţi, iar publicul a avut ocazia 

de a primi şi albumul fotografic realizat de Agenţie, o ediţie specială pentru Centenarul Marii 

Uniri, care conţine 100 de imagini din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, 

Evoluţie. 

 

"Filmul documentar, Marea Unire - România, la 100 de ani, albumul şi expoziţia de fotografie 

România: Evoluţie reprezintă cele mai importante proiecte ale AGERPRES dedicate 

Centenarului. Prin acestea am încercat să redescoperim trecutul atât de important pentru ceea 

ce suntem noi astăzi, ca români, dar şi să deschidem o portiţă spre evoluţia naţiunii române în 

cei 100 de ani de la Marea Unire, şi, mai ales, spre viitor", a declarat Alexandru Giboi, 

directorul general al AGERPRES, în cadrul evenimentelor de la Viena. 

 

Pe parcursul celor trei zile, au avut loc, în prezenţa a numeroase personalităţi, simpozioane, 

conferinţe, lansări de carte, expoziţii de fotografie şi de pictură, concerte şi proiecţii în aer liber. 

 

În cadrul acestora s-au purtat discuţii şi despre rolul mass-media în evoluţia societăţii şi în 

păstrarea legăturilor dintre diaspora română şi ţară. 

 

Evenimentul a fost organizat de Cercul Cultural Româno-Austriac şi RTV "Unirea", din Wiener 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/05/28/comunicat-de-presa-agerpres--116682
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Neustadt - Austria, în colaborare cu Asociaţia Şvabilor Bănăţeni din Viena, Asociaţia 

"Renaşterea şişeşteană" din Maramureş, Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni, din 

Canada. 

 

Despre filmul "Marea Unire - România, la 100 de ani" 

 

Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" este o invitaţie la o călătorie 

emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România 

înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Practic, 

AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord 

şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui 

mai important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o 

naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie. 

 

Despre expoziţia România: Evoluţie 

 

Expoziţia de fotografie, numită România: Evoluţie, cuprinde imagini ce fac parte din arhiva 

AGERPRES, care reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, dar şi câteva 

fotografii din arhiva Associated Press. Expoziţia cuprinde şi cele mai bune fotografii realizate în 

ultimul timp de către fotoreporterii AGERPRES, care ilustrează evoluţia României. Totodată, 

AGERPRES a realizat şi un album cu acelaşi nume, o ediţie specială pentru Centenarul Marii 

Uniri, care conţine 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, 

Evoluţie. 

 

Parteneri: Associated Press; susţinut de Centenarul Filmului Românesc, Institutul Cultural 

Român; văzut de Radio Guerrilla; parteneri media: Antena 3, Europa FM, Radio România, 

TVR. 

 

Sursă: agerpres.ro 
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MINISTRUL INTOTERO A DISCUTAT ÎN ITALIA ŞI PROBLEMA NUMEROŞILOR COPII 

ROMÂNI INSTITUŢIONALIZAŢI ÎN ITALIA ŞI APOI DAŢI SPRE ADOPŢIE 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-intotero-a-discutat-in-italia-si-problema-numerosilor-copii-romani-

institutionalizati-in-italia-si-apoi-dati-spre-adoptie/ 

 

În cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Italia, ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni, Natalia Intotero, a avut marţi, 29 mai, întrevederi cu primarul oraşului Torino, 

Chiara Appendino, şi cu consilierul pentru politici de tineret, educaţie, cooperare internaţională, 

egalitate de şanse, drepturi civile şi imigraţie al preşedintelui regiunii Piemonte, Monica 

Cerutti.Principalele teme abordate în discuţiile cu oficialii italieni au fost cursurile de limbă, 

cultură şi civilizaţie română (LCCR) derulate în prezent în unele dintre şcolile din Italia, situaţia 

comunităţii româneşti din regiunea Piemonte, demersurile României pentru stoparea 

fenomenului exploatării prin muncă a românilor care lucrează în Italia, dar şi măsurile luate în 

vederea reinserţiei socio-profesionale a românilor care doresc să revină în ţară. 

 

Ministrul Intotero a reamintit că românii formează cea mai numeroasă comunitate de străini din 

regiunea Piemonte şi a salutat buna colaborare dintre autorităţile locale şi Consulatul General 

al României la Torino. Demnitarul a reiterat disponibilitatea statului român de a continua 

înfrăţirile dintre localităţi din România şi Italia, în vederea continuării schimburilor culturale şi 

economice. 

 

De asemenea, a adus în discuţie disponibilitatea centrelor universitare din ţară de a avea cât 

mai mulţi studenţi străini, menţionând centrul universitar din Timişoara, în condiţiile în care în 

judeţul Timiş este concentrată o parte importantă a comunităţii italiene din România. 

 

În privinţa cursurilor LCCR, Natalia Intotero s-a referit la succesul pe care a constatat că îl are 

acest proiect la şcoala „Duca d’Aosta” din Torino şi la necesitatea ca tot mai multe şcoli din 

Italia să intre în acest tip de parteneriat. 

 

„I-am rugat pe oficialii italieni să ne acorde sprijin pentru ca tot mai mulţi copii români să 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-intotero-a-discutat-in-italia-si-problema-numerosilor-copii-romani-institutionalizati-in-italia-si-apoi-dati-spre-adoptie/
https://www.timpromanesc.ro/ministrul-intotero-a-discutat-in-italia-si-problema-numerosilor-copii-romani-institutionalizati-in-italia-si-apoi-dati-spre-adoptie/
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beneficieze de cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie română în Italia, pe cât posibil, la şcolile 

unde deja studiază. Observăm o tendinţă a familiilor de români de a reveni în ţară, iar cursurile 

LCCR îi vor ajuta pe copii să se integreze mai bine în sistemul românesc. Cursurile sunt un 

beneficiu şi pentru românii care nu intenţionează încă să revină acasă, întrucât copiii lor nu vor 

pierde legătura cu limba, cultura şi identitatea naţională”, a spus ministrul Intotero. 

 

Demnitarul s-a referit şi la demersurile autorităţilor române pentru stoparea fenomenului 

abuzurilor prin muncă, în special în sudul Italiei, şi şi-a exprimat preocuparea faţă de problema 

numeroşilor copii români, în general foarte mici, care sunt instituţionalizaţi în Italia şi apoi daţi 

spre adopţie. Un subiect abordat a fost şi campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!”, 

care a găsit sprijin inclusiv din partea Ambasadei Italiei în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL MELEŞCANU A PRIMIT UN GRUP DE AMBASADORI STRĂINI ACREDITAŢI 

LA ONU 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-melescanu-a-primit-un-grup-de-ambasadori-straini-acreditati-la-onu/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a primit, la 29 mai 2018, un grup de 

ambasadori acreditaţi pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York, care s-au aflat în 

România în contextul participării la Seminarul cu tema „Securitatea alimentară şi schimbările 

climatice”, organizat de Ministerul Afacerilor Externe. 

 

Cu acest prilej, şeful diplomaţiei române a subliniat că alegerea temei Seminarului reflectă 

angajamentul României pe linia gestionării temelor globale de actualitate în cadrul ONU. 

 

Diplomaţii străini au apreciat demersul MAE de organizare a Seminarului, menit să 

împărtăşească experienţa României în gestionarea unor teme importante de pe agenda 

globală şi au evidenţiat importanţa implicării substanţiale a ONU în identificarea de soluţii 

durabile la provocările în domeniu cu care se confruntă mai multe state ale lumii. 

 

La seminar au participat şi au avut prezentări reprezentanţi ai instituţiilor de profil din România: 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Arii 

Naturale Protejate, Garda Naţională de Mediu, Administraţia Naţională de Meteorologie, 

Institutul de Economie Agrară, precum şi reprezentanţi ai mediului academic (Şcoala Naţională 

de Studii Politice şi Administrative, alături de Asociaţia Internaţională a Universităţilor) care a 

preluat acest subiect în programa de învăţământ,  în cadrul temei mai largi ”Educaţie pentru 

Dezvoltare Durabilă”. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP ŞI MEN OFERĂ SUPORTURI DE CURS PENTRU PREDAREA INTERACTIVĂ A 

LIMBII ROMÂNE 

https://www.timpromanesc.ro/mrp-si-men-ofera-suporturi-de-curs-pentru-predarea-interactiva-a-limbii-romane/ 

 

În perioada 28-31 mai a.c. ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, se află 

într-o o vizită de lucru în Italia. 

 

Agenda deplasării a început cu participarea la evenimentul „Proiecte şi strategii educative 

pentru elevi în contextul european al emigraţiei pe motive de muncă în Europa”, organizat la 

Torino de profesorul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, Mariana Paliev, în 

colaborare cu directorul complexului „Şcoala Duca d’Aosta”, activitate la care au fost prezenţi 

inspectori şcolari, directori de şcoli din România şi aproximativ 30 de cadre didactice din 

judeţul Prahova. Principalul subiect de discuţie l-a reprezentat echivalarea studiilor din alte 

state şi măsurile luate de România pentru sprijinirea educaţiei în limba română peste hotare. 

„Învăţământul în limba română este esenţial în afara graniţelor, mai ales în contextul în care 

avem o a doua generaţie de copii născuţi în străinătate. De aceea este important să susţinem 

eforturile profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor care predau în limba română. Vreau să vă 

mulţumesc pentru toată activitatea şi să vă asigur că aveţi un partener în instituţia pe care o 

reprezint şi în statul român. Mai mult decât atât, ne-ar face o deosebită plăcere ca împreună, 

prin demersuri conjugate, să putem sprijini înfiinţarea a cât mai multe cursuri de LCCR, astfel 

încât copiii noştri să aibă acces la învăţătură în limba română, indiferent unde se află”, a 

subliniat Natalia Intotero. 

Ministrul a prezentat pachetul educaţional pe care MEN îl pregăteşte în colaborare cu MRP, 

prin care cele două instituţii vor pune la dispoziţia şcolilor de weekend, a şcolilor din cadrul 

asociaţiilor româneşti şi a celor din cadrul parohiilor, precum şi tuturor românilor care transmit 

o solicitare către MRP, suporturi de curs moderne dedicate predării interactive a limbii române. 

Măsura vine să sprijine păstrarea identităţii românilor din afara graniţelor, precum şi 

reîntoarcerea familiilor de români din străinătate. Totodată, Natalia Intotero a reamintit despre 

cele peste 5.000 de burse oferite de Ministerul Educaţiei pentru ciclurile de licenţă, master şi 

https://www.timpromanesc.ro/mrp-si-men-ofera-suporturi-de-curs-pentru-predarea-interactiva-a-limbii-romane/
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doctorat destinate tinerilor români de peste hotare, care astfel pot veni să studieze în 

România. 

Demnitarul MRP a invitat cadrele didactice prezente la eveniment să participe, în calitate de 

voluntari, la Programul de Tabere „ARC”, ediţia 2018, şi să ia parte la Campania „Informare 

acasă! Siguranţă în lume!”. 

În continuare, ministrul s-a întâlnit cu reprezentanţii asociaţiilor româneşti din Torino şi a 

discutat despre finanţările oferite de MRP şi despre modalităţile prin care Guvernul poate 

sprijini mai mult comunitatea de români din Italia. Au fost reiterate importanţa campaniilor de 

informare, precum şi îndemnul de a depune proiecte la MRP şi de a participa la programul de 

tabere al ministerului. 

Vizita continuă cu întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale din Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GRANTURI EUROPENE DE PÂNĂ LA 35.000 DE EURO PENTRU ROMÂNII DIN 

STRĂINĂTATE, PRIN PROGRAMUL „DIASPORA START-UP” 

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/05/30/granturi-europene-de-pana-la-35-000-de-euro-pentru-

romanii-din-strainatate-prin-programul-diaspora-start-up--118003 

 

Bucureşti, 30 mai /Agerpres/ - Românii din diaspora care îşi doresc să demareze o afacere în 

România cu fonduri europene pot accesa până la 35.000 de euro/proiect prin intermediul 

programului "Diaspora Start-Up', potrivit reprezentanţilor "Ro-Win - Succes în România", unul 

dintre administratorii de granturi europene. 

 

În acest sens, pentru a înlesni procesul de aplicare, "Ro-Win - Succes în România" a lansat 

"Ghidul Antreprenorului pentru Diaspora Start-Up', o sinteză a tuturor cerinţelor şi etapelor prin 

care trebuie să treacă cei care îşi doresc să aplice la acest tip de finanţare. 

 

Conform sursei citate, în primele luni ale anului, echipa Ro-Win a avut o serie de întâlniri cu 

români din Franţa, Belgia, Germania, Suedia, Danemarca sau Marea Britanie, iar cei mai mulţi 

dintre aceştia au cerut o astfel de sinteză, deoarece documentaţia este amplă, iar condiţiile de 

eligibilitate par complicate la prima vedere. 

 

Astfel, "Ghidul Antreprenorului" aduce clarificări privind procesul de aplicare, în aşa fel încât 

cei interesaţi să poată parcurge cu uşurinţă documentaţia, sistemul de punctaj al proiectelor 

înscrise, care sunt cheltuielile şi domeniile de activitate eligibile, precum şi alte informaţii de 

care are nevoie un român de peste hotare care vrea să deschidă o afacere în România. 

 

"Pentru a obţine finanţarea aplicanţii trebuie să parcurgă şi un curs online de antreprenoriat, 

oferit gratuit de Ro-Win. La finalul acestui curs, aplicanţii vor realiza un plan de afaceri. Toţi 

absolvenţii vor putea opta să-şi înscrie planul de afaceri construit pe parcursul celor trei luni în 

concursul de proiecte iniţiat de Ro-Win ca parte a programului de finanţare europeană 

nerambursabilă Diaspora Start-up. 36 dintre absolvenţii cursului vor primi granturi a câte 

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/05/30/granturi-europene-de-pana-la-35-000-de-euro-pentru-romanii-din-strainatate-prin-programul-diaspora-start-up--118003
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/05/30/granturi-europene-de-pana-la-35-000-de-euro-pentru-romanii-din-strainatate-prin-programul-diaspora-start-up--118003
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35.000 de euro, la care se se adaugă servicii de mentorat şi consiliere în valoare de peste 

10.000 de euro", se arată în comunicatul de presă al Ro-Win. 

 

Ro-Win - Succes în România este un proiect de finanţare nerambursabilă şi suport de peste 

45.000 de euro, parte a programului "Diaspora Start-Up", finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020. 

 

Partenerii proiectului sunt: Grupul Educativa, Asociaţia Reviro, Impact Hub Bucharest şi GEA 

Strategy & Consulting. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu) 
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FESTIVALUL CULTURII ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI/ EXPOZIŢIA „SEMN PENTRU 

IDENTITATE”, DESCHISĂ LA ICR 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/29/festivalul-culturii-romanilor-de-pretutindeni-expozitia-semn-pentru-

identitate-deschisa-la-icr--117400 

 

Expoziţia "Semn pentru IDENTITATE" a fost deschisă luni la sediul Institutului Cultural Român 

(ICR), la eveniment participând peste 100 de invitaţi - autori şi artişti români din ţară şi din 

diaspora. 

 

Manifestarea, organizată de ICR, în parteneriat cu Administraţia Prezidenţială, face parte din 

proiectul Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni, iniţiat alături de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale şi de Uniunea Artiştilor Plastici din România. 

 

"Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni este un demers menit să pună în valoare 

potenţialul creator al diasporei şi să consolideze legăturile dintre noi, cei din România, care 

sărbătorim 100 de ani de vieţuire împreună, şi cei care rămân români între alte frontiere, 

aproape sau departe fizic, dar mereu aproape, moral şi sufleteşte, de ţară. În ultima perioadă, 

ca parte a strategiei actualei conduceri, am intensificat colaborarea cu românii şi artiştii români 

din diaspora, conştienţi că trebuie să le vorbim românilor de pretutindeni şi să le oferim 

instrumentele potrivite pentru a promova România în rândul locuitorilor ţărilor în care trăiesc", a 

declarat preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, în cuvântul de deschidere adresat invitaţilor. 

 

Susţinerea ICR pentru organizarea Festivalului Românilor de Pretutindeni a fost remarcată şi 

de consilierul prezidenţial Sandra Pralong. 

 

"Acest festival nu ar fi fost posibil fără sprijinul ICR şi fără implicarea Uniunii Artiştilor Plastici. 

Liliana Ţuroiu este şi un antreprenor cultural de excepţie. Calea dintre idee şi implementare 

depinde de cei care iau ideile şi le materializează şi acest lucru nu ar fi fost posibil fără ICR", a 

spus Sandra Pralong. 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/29/festivalul-culturii-romanilor-de-pretutindeni-expozitia-semn-pentru-identitate-deschisa-la-icr--117400
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/29/festivalul-culturii-romanilor-de-pretutindeni-expozitia-semn-pentru-identitate-deschisa-la-icr--117400
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Pe simezele expoziţiei, curatoarea Eugenia Oprescu şi Anca Boeriu, coordonatoarea 

proiectului festivalului, au propus o apropriere între gesturi şi expresii vizuale a zece artişti 

români din ţară şi din străinătate. 

 

Astfel, festivalul redefineşte valoarea artistului român, indiferent de spaţiul geografic în care 

acesta se află, şi reface legături culturale între România şi diaspora. 

 

Au fost prezentate lucrări de Brânduşa Bontea, Viorel Chira, Oliviei Janku, Petru Lucaci, 

Cristian Paraschiv, Delia Perrois, Maria Petcu, Zitta Ring-Pavel, Radu Tuian şi Vasile Tolan. 

 

Textul "Cuvintele lui Iov" aparţinând lui Matei Vişniec a fost transformat de studenţii 

Departamentului Grafică din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti într-o carte-obiect 

ce a fost, de asemenea, expusă în Sala Mare a ICR. 

 

Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Petru Lucaci, a lansat editurii ICR provocarea de a face 

cunoscut textul lui Matei Vişniec, într-o ediţie princeps. 

 

"Sunt bucuros că fac parte din acest proiect, întrucât Bucureştiul este într-o efervescenţă 

extraordinară. Densitatea şi anvergura evenimentelor i-ar conferi titlul de capitală europeană. 

Am văzut în programul ICR din diverse capitale europene că sunt invitaţi artişti români care 

trăiesc acolo. Este important şi pentru Institut şi pentru noi să-i aducem şi în Bucureşti. 

Mulţumesc ICR şi Administraţiei Prezidenţiale că au iniţiat proiecte cu un uriaş potenţial 

cultural românesc", a declarat Petru Lucaci. 

 

Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni, deschis pe 23 mai, în Sala Tronului de la Muzeul 

Naţional de Artă al României, printr-o dezbatere cu tema "Românii de peste hotare şi România 

modernă", a adus împreună artişti din mai multe domenii de creaţie pentru a dezvolta 

comunităţi care să celebreze cultura română, indiferent pe ce meleaguri trăiesc autorii. Printre 
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manifestările Festivalului s-au numărat: expoziţii de artă, grafică, fotografie şi carte, dezbateri, 

concerte, proiecţii de film şi piese de teatru. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: 

Georgiana Tănăsescu, editor online: Irina Giurgiu) 
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IOHANNIS: INSTITUŢIILE STATULUI ROMÂN AU DATORIA SĂ REDEA ÎNCREDERE 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ŢARA LOR 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/27/iohannis-institutiile-statului-roman-au-datoria-sa-redea-incredere-

romanilor-de-pretutindeni-in-tara-lor--116392 

 

Instituţiile statului trebuie să redea încrederea românilor de pretutindeni în ţara lor, pentru că 

numai astfel românii din diaspora pot reveni acasă şi pot contribui la dezvoltarea unei Românii 

puternice, punându-şi în slujba comunităţii aptitudinile, mentalitatea şi experienţa dobândite în 

străinătate, afirmă preşedintele Klaus Iohannis, în mesajul transmis cu prilejul Zilei Românilor 

de Pretutindeni. 

 

"În ultima duminică a lunii mai, sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni. Indiferent că trăiesc 

în ţară sau în afara ei, românii au astăzi ocazia să se simtă şi mai aproape unii de alţii, legaţi 

de aceeaşi dragoste de ţară, de aceeaşi limbă şi de aceleaşi datini. Numeroasa diasporă 

românească contribuie la promovarea identităţii noastre, fiecare român fiind un purtător de 

mesaj al culturii şi al obiceiurilor noastre. Instituţiile statului român au datoria să redea 

încredere românilor de pretutindeni în ţara lor. Doar astfel, românii pot reveni acasă pentru a-şi 

pune în slujba comunităţii toate aptitudinile, mentalitatea înnoită şi experienţa dobândită în 

străinătate, care pot astfel contribui la dezvoltarea unei Românii puternice", subliniază şeful 

statului. 

 

Preşedintele Iohannis a amintit spusele omului politic Nicolae Titulescu, în contextul în care în 

acest an se marchează Centenarul Marii Uniri: "În acest An Centenar, în faţa atâtor provocări 

cotidiene, sunt tot mai potrivite spusele marelui Nicolae Titulescu: 'Nu se poate ca ceea ce a 

conceput mintea românească, ca ceea ce a simţit inima românească, să nu poată înfăptui 

energia românească'". 

 

Pentru a marca Ziua Românilor de Pretutindeni în acest An Centenar, preşedintele Klaus 

Iohannis a primit miercuri, 23 mai, la Palatul Cotroceni, un grup de români care deţin funcţii 

publice în ţările de reşedinţă, pentru a sublinia importanţa implicării lor în comunităţile în care 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/27/iohannis-institutiile-statului-roman-au-datoria-sa-redea-incredere-romanilor-de-pretutindeni-in-tara-lor--116392
https://www.agerpres.ro/politica/2018/05/27/iohannis-institutiile-statului-roman-au-datoria-sa-redea-incredere-romanilor-de-pretutindeni-in-tara-lor--116392
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trăiesc şi a face un prim pas spre crearea unor reţele informale de profesionişti în care să fie 

promovat schimbul de experienţă şi de bune practici, a informat Administraţia Prezidenţială. 

AGERPES/(AS, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei) 
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VIZITA ÎN SPANIA A DOMNULUI SENATOR VIOREL BADEA, PREŞEDINTELE COMISIEI 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

https://www.facebook.com/viorel.badea1?hc_ref=ARQqowGwrEFOJCiX_2BNDhgYtDt82oSKuj9J2UQ3gCwQKUJ

RtiYG4rZqmISf3Wy5cek 

 

Zilele acestea am avut câteva reuniuni cu o parte din comunitatea românească din provincia 

Huelva, Andaluzia, Spania. Reuniunile au fost posibile datorita implicării colegilor noștri din 

organizaţia PNL Andaluzia, condusă de domnul preşedinte Catalin Stan, iar principalele teme 

de dezbatere s-au concentrat pe identificarea unor oportunităţi de investiţii în România, 

precum şi soluţionarea problemelor cotidiene cu care se confrunta membrii comunităţii. 

 

  

 

https://www.facebook.com/viorel.badea1?hc_ref=ARQqowGwrEFOJCiX_2BNDhgYtDt82oSKuj9J2UQ3gCwQKUJRtiYG4rZqmISf3Wy5cek
https://www.facebook.com/viorel.badea1?hc_ref=ARQqowGwrEFOJCiX_2BNDhgYtDt82oSKuj9J2UQ3gCwQKUJRtiYG4rZqmISf3Wy5cek

