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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI ISTORICE 

1. La Molniţa, Ţinutul Herţa, a fost dezvelită placa memorială „Ion Chilaru” 

2. Actorii Teatrului Naţional “Satiricus Ion Luca Caragiale” din Chişinău, în turneu în România 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Teatrul „Tony Bulandra”, popas în Antalya 

4. Anchetă: Muncitori români exploataţi în Belgia (presă) 

5. Atenţionare de călătorie în Norvegia 

6. Convorbire telefonică Meleşcanu – Tillerson 

7. „Ţara mea e ca o floare” – prezentată copiilor români din Madrid 

8. Românii din Milano, punte de legătură culturală 

9. Oportunităţile de studiu în România, cu ocazia celebrării Zilei Europei, la Tel Aviv 

10. Expoziţia „Arhitectură şi regalitate“ la ICR Londra 

 

III. ACTUALITATE 

11. Italia reintroduce temporar controalele la frontieră 

12. Prim-ministrul Grindeanu: ”Respect pentru curajul şi determinarea înaintaşilor noştri” 

13. Ambasadorul Italiei, mesaj din partea guvernului la întâlnirea cu Iohannis:”Comunitatea 

românească, contribţie valoroasă la dezvoltarea societăţii italiene” 

14. Interzis la muncă în Elveţia: Restricţii pe piaţa muncii pentru români şi bulgari 

15. Cazul Smicală, pe agenda discuţiilor Ministrului Andreea Păstârnac cu oficilităţile finlandeze 

16. Sesiune de pregătire pentru asociaţiile care vor să aplice pentru finanţările MRP 

17. Juncker, în Parlamentul României: 'Nu trebuie crezută propaganda germană' 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

LA MOLNIŢA, ŢINUTUL HERŢA, A FOST DEZVELITĂ PLACA MEMORIALĂ „ION 

CHILARU” 

http://bucpress.eu/cultura/la-molnita-tinutul-herta-a-4084 

 

La 5 mai 2017 în localitatea Molniţa, raionul Herța, regiunea Cernăuţi a avut  loc 

dezvelirea plăcii memoriale “Ion Chilaru”, instalată pe peretele Bibliotecii publice din 

satul amintit – notează portalul de știri BucPress din Cernăuți. 

Potrivit Ludmilei Alazaroaie, şefa bibliotecii locale, instituție care-i poare numele lui Ion Chilaru, 

dezvelirea plăcii este consacrată marcării celei de-a 80 aniversări a naşterii poetului, 

publicistului şi jurnalistului Ion Chilaru. 

De menționat că poet bucovinean Ion Chilaru a fost o personalitate deosebită. Lucrând în 

calitate de profesor, apoi de redactor-şef al ziarului “Zorile Bucovinei” de peste 25 de ani, Ion 

Chilaru a  menţinut spiritul românesc în nordul Bucovinei, formând o întreagă pleiadă de 

oameni de cultură. Membru al Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, a fost deputat în 

Consiliul Orășenesc Cernăuți, activist civic, cavaler al ordinului Prietenia Popoarelor, fost 

membru-fondator al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea 

Cernăuţi. 

 

 

 

http://bucpress.eu/cultura/la-molnita-tinutul-herta-a-4084
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La eveniment a participat și Consulul General al României la Cernăuți, Eleonora Moldovan, 

care a subliniat rolul deosebit de mare al lui Ion Chilaru în promovarea valorilor românești în 

zona Cernăuți. „Slavă și cinste doamnei Ludmila Alazaroaie, director al Bibliotecii din Molnița, 

pentru inițierea acestui proiect. Fie ca florile recunoștinței noastre pentru opera și faptele lui 

Ion Chilaru să fie veșnic cultivate la Biblioteca "Ion Chilaru" din Molnița și în sufletele noastre”, 

a scris pe contul său de Facebook Eleonora Moldovan. 

La ceremonia de dezvelire a plăcii memoriale din satul Molnița au participat scriitori, foşti 

absolvenți ai profesorului universitar, Ion Chilaru, colegi de studii şi condei, rudele şi toţi cei 

care l-au cunoscut sau i-au îndrăgit poemele și articolele de presă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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ACTORII TEATRULUI NAŢIONAL “SATIRICUS ION LUCA CARAGIALE” DIN CHIŞINĂU, ÎN 

TURNEU ÎN ROMÂNIA 

http://www.timpromanesc.ro/actorii-teatrului-national-satiricus-ion-luca-caragiale-din-chisinau-in-turneu-in-romania 

 

În perioada 15-22 mai 2017,  Teatrul Național Satiricus ”Ion Luca Caragiale” din Chișinău, în 

parteneriat cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” organizează „Turneul Teatrului 

NaționalSatiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău în România”, destinat publicului de teatru 

din țară și, în mod particular, tinerilor basarabeni care studiază în dreapta Prutului. 

Actorii Teatrului Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”  vor susține la Suceava, Rădăuți și 

Gura Humorului spectacolele „Migraaaanți sau prea suntem mulți pe nenorocita asta de barcă” 

(de Matei Vișniec, regia: Alexandru Grecu) și „Hoțul” (de Dario Fo, regia: Alexandru Grecu), în 

cadrul primei ediții a festivalului „Zilele Teatrului Matei Vișniec”, care include spectacole 

montate în România și Republica Moldova, de teatre și companii teatrale din București, 

Chișinău, Oradea, Deva și Sf. Gheorghe. 

Proiectul „Turneul Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău în România” 

reprezintă o contribuție la sublinierea elementelor spațiului cultural comun românesc, aspect în 

legătură cu care Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” a elaborat programul strategic multianual 

pentru evidențierea spațiului cultural comun România – Republica Moldova „Precentenar 

Marea Unire 1918 – 2017”. 

 

Reprezentațiile de teatru susținute în România de actori din Republica Moldova și care 

http://www.timpromanesc.ro/actorii-teatrului-national-satiricus-ion-luca-caragiale-din-chisinau-in-turneu-in-romania
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omagiază personalitatea dramaturgului rădăuțean Matei Vișniec aduc în atenția 

consumatorului de teatru din dreapta Prutului specificul artei teatrale din stânga Prutului și 

conturează elementele culturale comune României și Republicii Moldova. 

În mod deosebit, tinerii basarabeni aflați la studii sau stabiliți în Moldova vor avea 

oportunitatea în cadrul turneului să se familiarizeze cu spectacolele de teatru susținute „în 

deplasare” de actori din Republica Moldova. Creșterea interesului și deschiderii acestora față 

de cultivarea și transmiterea valorilor culturale comune românești este un alt obiectiv care va fi 

atins în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TEATRUL „TONY BULANDRA”, POPAS ÎN ANTALYA 

http://www.timpromanesc.ro/teatrul-tony-bulandra-popas-in-antalya 

 

În perioada 16-20 mai 2017, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște va participa la Festivalului 

Internațional de Teatru din Antalya. Acesta a fost selecționat să participe cu două reprezentații 

ale spectacolului „Othello”, după William Shakespeare, în regia lui Suren Shahverdyan, unul 

dintre cei mai apreciați regizori armeni din Europa. Scenografia este semnată de Mc Ranin și 

Raluca Frățiloiu. 

Prima reprezentație a piesei va avea loc joi, 18 mai 2017, de la ora 20:00, iar cea de-a doua, 

vineri, 19 mai 2017, de la ora 20:00. Actorii români vor juca la Küçük Salon, sală care aparține 

Centrului Cultural Haşim Işcan din Antalya, cu o capacitate de 384 de locuri. Spectacolul 

durează 2 ore, cu pauză (10 minute). 

Din distribuție fac parte următorii actori: Liviu Cheloiu – OTHELLO, Andrada Fuscas – 

DESDEMONA, Mircea Silaghi – Jago, Daniel Nuta – Cassio, Ela Ionescu – EMILIA, Camelia 

Pintilie – BIANCA, Radu Campean – RODERIGO. 

Drama shakesperiană ni-l prezintă pe Othello, o legendă vie, un om nobil, viteaz și mereu 

victorios. Acest erou se întoarce din bătălie pentru a înfrunta cea mai dificilă provocare: Iago, 

stegarul său, are un plan machiavelic de a-i distruge viața, cunoscându-i punctul sensibil și 

anume dragostea pe care o poartă Desdemonei. „Pentru mine a fost mai important să înțeleg 

de ce oamenii, în lumea asta, se pot transforma într-un Iago, distrugând totul în jurul lor. Nici 

Iago nu s-a născut așa, dar minciuna l-a făcut să-și piardă încrederea în oameni.”, spune 

regizorul spectacolului, care a încercat să nu își împartă eroii în „buni sau răi, albi sau negri”, 

pentru ca fiecare personaj să poată trezi compasiune. 

Pătrunzător, intens, sfâșietor, „Othello” explorează fără milă fiecare parte a condiției umane, 

iar Shahverdyan spune că „Othello modern ne ajută să aruncăm o privire în interiorul nostru, 

să facem ordine în sentimentele noastre și să ne recunoaștem propriile neajunsuri. Noi toți ar 

trebui să ne gândim la păcatele noastre și să încercăm să nu murim pentru dragoste, ci să 

trăim pentru ea. Important este să nu ne pierdem încrederea în cei de lângă noi!”. 

Participarea Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște la  Festivalul Internațional de Teatru din 

http://www.timpromanesc.ro/teatrul-tony-bulandra-popas-in-antalya


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

Antalya este susținută de Institutul Cultural Român ”Dimitrie Cantemir” din  Istanbul. 

Festivalul din Antalya oferă o bună oportunitate de promovare a trupelor românești de teatru, 

atât în fața artiștilor și regizorilor, cât și în fața unui public divers, format din iubitori de teatru 

turci și nu numai. La ediția de anul trecut au fost prezente companii de teatru din India, Franța, 

Germania, Ucraina, Spania  și Turcia cu piese de teatru de excepție și specialiști de top din 

Germania, SUA, Franța, Spania și Turcia care au susținut workshopuri de teatru pe toată 

durata festivalului. 

ICR Istanbul se va afla la cea de-a patra colaborare cu unul dintre cele mai importante 

festivaluri internaționale de teatru din Turcia, informeaza ICR Istanbul. 

Premiera spectacolului „Othello” pus în scenă de regizorul Suren Shahverdyan a avut loc în 

luna mai 2016, în Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. În noiembrie 2016, 

actorul Liviu Cheloiu a obținut „Premiul pentru cel mai bun rol masculin” în urma participării cu 

„Othello” la Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, de la Teatrul Nottara. 

Teatrul Tony Bulandra a mai participat cu „Othello” și la cea de-a treia ediție a Festivalului 

Internațional „Scena ca o stradă”, desfășurat la Reșița între 10 și 20 februarie 2017. 

 

 Sursa: ICR 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANCHETĂ: MUNCITORI ROMÂNI EXPLOATAŢI ÎN BELGIA (PRESĂ) 

http://www.timpromanesc.ro/ancheta-muncitori-romani-exploatati-in-belgia-presa 

 

Primesc bani ca în România, dar muncesc în Belgia. Este cazul a zeci de şoferi români 

angajaţi de o firmă de transport belgiană. Societatea este bănuită că recrutează şoferi de 

camion din Europa de Est pe care îi obligă apoi să muncească în Belgia, dar le plătesc salarii 

ca în ţările de origine, potrivit unei anchete realizată de digi24. 

Ar fi vorba de aproximativ 1.100 de şoferi străini şi români, care nu doar că primesc mai puţini 

bani decât ar trebui, dar ar fi și obligaţi să muncească şi în condiţii inumane: sunt ţinuţi mult 

peste program şi dorm cu lunile doar în cabina camionului. 

Totul a fost scos la iveală de o Parchetul federal din Belgia care spune că firma a reuşit astfel 

să ascundă de fiscul belgian peste 55 de milioane de euro. Procurorii au făcut deja zeci de 

percheziţii atât în Belgia, cât şi în România şi patru persoane au fost interogate. 

„Sub acest nume (Jost, n.r.), firma belgiană a creat o altă firmă în România, în speţă. Şoferii, 

care în mod normal ar fi intrat sub jurisdicţia sistemului social belgian, se întorc pe sistemul 

social românesc, care este mai avantajos (pentru angajator, n.r.) decât cel belgian. Este vorba 

de o afacere de dumping social şi fraudă socială. Paguba se ridică la 55 de milioane de euro”, 

a explicat un oficial belgian în cadrul anchetei întreprinsă de digi24. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/ancheta-muncitori-romani-exploatati-in-belgia-presa
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE ÎN NORVEGIA 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-in-norvegia 

 

Ministerul norvegian al Justiției și Securității Publice a anunţat extinderea, până la 11 

noiembrie 2017, a controlului persoanelor care intră în Norvegia pe rutele de transport maritim 

dinspre Danemarca, Germania și Suedia. 

Pașaportul este singurul document de călătorie valabil la controlul trecerii frontierei norvegiene 

pentru intrările pe rutele maritime, iar companiile maritime de transport de pasageri în 

Norvegia vor verifica existența și valabilitatea pașaportului la momentul îmbarcării, având 

instrucțiuni să refuze îmbarcarea oricărei persoane care nu se legitimează cu un pașaport 

valabil. 

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

României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din 

Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. 

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la 

dispoziţie şi telefonul de urgență al Ambasadei: +4799153137. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de 

Internet:http://oslo.mae.ro și www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în 

străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App 

Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de 

alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-in-norvegia
http://oslo.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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CONVORBIRE TELEFONICĂ MELEŞCANU – TILLERSON 

http://www.timpromanesc.ro/convorbire-telefonica-melescanu-tillerson 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a avut ieri o convorbire telefonică cu secretarul 

de Stat al SUA, Rex Tillerson, prilej cu care au fost trecute în revistă relațiile bilaterale 

și situația regională. 

A fost reiterată importanța Parteneriatului Strategic între cele două țări, precum și a 

obiectivului dezvoltării și impulsionării tuturor dimensiunilor de cooperare din cadrul acestuia. 

Oficialul român a exprimat satisfacția pentru nivelul excelent al colaborării bilaterale în 

domeniul securităţii şi apărării, subliniind importanţa prezenţei americane şi aliate în România 

şi în regiune, precum şi pentru demersurile pe care ambele guverne şi reprezentanţii mediului 

de afaceri le întreprind pentru amplificarea dimensiunii economice a relaţiei bilaterale. Ministrul 

afacerilor externe a amintit totodată că anul acesta cele două state celebrează 20 de ani de la 

lansarea Parteneriatului Strategic. 

Convorbirea telefonică a avut loc în contextul dialogului cu noua Administrație americană. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/convorbire-telefonica-melescanu-tillerson
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„ŢARA MEA E CA O FLOARE” – PREZENTATĂ COPIILOR ROMÂNI DIN MADRID 

http://www.timpromanesc.ro/tara-mea-e-ca-o-floare-prezentata-copiilor-romani-din-madrid 

 

Sâmbătă, 6 mai 2017, „elevii” Școlii de Sâmbătă de la Ambasada României la Madrid, sub 

îndrumarea doamnei Constanța Stuparu, profesor de Limbă, Cultură și Civilizație 

Românească, au învățat despre Uniunea Europeană, statele membre ale UE, despre 

multiculturalitatea ce caracterizează acest spațiu și despre Ziua Europei.  

Copiii cu vârste cuprinse între 6-12 ani sunt așteptați să revină la cursuri în data de 13 mai 

a.c., ora 11:30, la sediul Ambasadei (Avda. Alfonso XIII, no.157, 28016 Madrid) pentru un nou 

curs, cu o nouă temă de geografie și turism: „Țara mea e ca o floare”. 

Școala de Sâmbătă este un proiect al Ambasadei României la Madrid derulat cu sprijinul 

cadrelor didactice de Limbă, Cultură și Civilizație Românească din zona Comunității Madrid și 

a mai multor profesioniști români din aceeași zonă. 

De asemenea, familiile de români din Comunitatea Madrid interesate să-și înscrie copiii la 

curs, sunt rugate să completeze formularul de participare (care poate fi descărcat de 

aici: https://madrid.mae.ro/…/mad…/files/formular_de_înscriere.pdf) și să-l trimită la adresa de 

e-mail precizată: madrid.comunitate@mae.ro. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/tara-mea-e-ca-o-floare-prezentata-copiilor-romani-din-madrid
https://madrid.mae.ro/sites/madrid.mae.ro/files/formular_de_%C3%AEnscriere.pdf
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ROMÂNII DIN MILANO, PUNTE DE LEGĂTURĂ CULTURALĂ 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-milano-punte-de-legatura-culturala 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a participat sâmbătă, 6 mai, la 

evenimentul „Românii din Milano. Repere de cultură și identitate românească”.Organizat de 

Institutul Italian de Cultură din București în colaborare cu Centrul Cultural Italo Român din 

Milano, evenimentul a marcat apariția, la Milano, a monografiei „Milano Multietnic. Fragmente 

și memorii”, realizată de către jurnaliștii Donatella Ferrario și Fabrizio Pesoli şi include pentru 

prima oară și prezența comunității de  români  din oraș. 

În cadrul evenimentului au fost aduse în discuţie aspecte privind conservarea identității 

culturale românești, pârghii de susținere culturală și importanța dialogului intercultural pe care 

îl manifestă partea românească în contextul multiculturalității care caracterizează capitala 

lombardă. 

La eveniment au participat şi Diana De Marchi, președinta Comisiei de Drepturi Egale din 

partea Primăriei Generale din Milano,  Donatella Ferrario,  jurnalistă,  Violeta Popescu, 

 Mariana Paliev şi Felicia Chi, din partea Centrului Cultural Italo Român din Milano. 

Conform documentaţiei, românii se situează pe locul șase între comunitățile de străini din 

Milano, cu un număr de cca. 17.000 de rezidenți, iar pe teritoriul Lombardiei sunt 

prezenți 159.626 români, comunitatea românească făcând parte din grupurile mari de 

emigranți din regiune. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-milano-punte-de-legatura-culturala
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OPORTUNITĂŢILE DE STUDIU ÎN ROMÂNIA, CU OCAZIA CELEBRĂRII ZILEI EUROPEI, LA 

TEL AVIV 

http://www.timpromanesc.ro/oportunitatile-de-studiu-in-romania-cu-ocazia-celebrarii-zilei-europei-la-tel-aviv 

 

ICR Tel Aviv și Ambasada României în Israel vor participa la manifestările dedicate celebrării 

Zilei Europei în Israel organizate la universitățile din Ierusalim, Beer Sheva și Haifa în perioada 

10-22 mai 2017. 

România va fi prezentă printr-un stand de informare, unde vor fi oferite materiale informative 

de interes general, vor fi aduse în atenţia studenţilor israelieni oportunităţile de studiu în 

România, precum şi programul Lectoratului de limbă română de la Universitatea din Tel Aviv. 

La stand vor fi prezentate, de asemenea, activităţile şi evenimentele organizate de ICR Tel 

Aviv, precum şi cursurile de limba română; vor fi distribuite materiale de promovare, precum și 

materiale turistice și va fi promovată Timișoara – capitală culturală europeană în anul 2021. 

Programul evenimentelor: 

10 mai, orele 10:00-15:00, Universitatea Ebraică din Ierusalim – Eurofest – Organizat anual de 

Forumul European, Eurofest reuneşte studenţi şi profesori pentru „o celebrare festivă a 

Europei”, în ideea familiarizării publicului tânăr israelian cu istoria şi cultura Europei unite, 

eveniment în cadrul căruia fiecare stat participant va fi reprezentat de un stand naţional. De 

asemenea, va fi organizat un panel internațional cu tema „Euroskepticism” la care vor participa 

unii ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene. 

11 mai, orele 09:30-12:30, Universitatea din Haifa – European Market -Ziua Europei va fi 

celebrată printr-un festival de o zi, în cadrul căruia fiecare stat participant va fi reprezentat de 

un stand naţional (European Market) și o conferinţă academică internaţională, ”Contemporary 

Role of Germany and the EU in the Middle East”. În cadrul conferinței internaționale, vor 

susține intervenții Josef Joffe, redactor-șef al DIE ZEIT, Dr. Roby Nathanson, Israeli European 

Policy Network, Yoram Ben Zeev, fost ambassador al Israelului în Germania, Prof. Artur 

Nowak-Far, fost vice-ministru de externe al Poloniei. 

European Market va reuni reprezentanți ai statelor membre UE, care vor prezenta 

oportunitățile culturale, turistice și educaționale din țările respective. 

http://www.timpromanesc.ro/oportunitatile-de-studiu-in-romania-cu-ocazia-celebrarii-zilei-europei-la-tel-aviv
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22 mai, orele 11:00-14:30, Universitatea Ben Gurion din Beer Sheva – Europe Day Fair  -

Centrul pentru Studierea Politicilor şi Societăţii Europene din cadrul Universităţii Ben Gurion 

organizează o serie de evenimente dedicate celebrării Zilei Europei. Unul dintre evenimentele 

centrale este târgul dedicat studenților, care va avea loc între orele 11:00-14:30 în campusul 

universităţii. În cadrul evenimentului fiecare stat european participant va fi reprezentat de un 

stand naţional. Standul României va fi organizat de ICR Tel Aviv în colaborare cu Ambasada 

României în Israel. În același timp, vor avea loc o expoziție de fotografii realizate de studenți, 

intitulată ”Europe from my point of view”, un panel la care vor participa diplomați și cercetători 

în domeniul studiilor politice – ”About populism in Europe”, precum și o masă rotundă în cadrul 

căreia studenții universității vor avea ocazia să se întâlnească cu ambasadori ai statelor 

membre UE acreditate în Israel. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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EXPOZIŢIA „ARHITECTURĂ ŞI REGALITATE“ LA ICR LONDRA 

http://www.timpromanesc.ro/expozitia-arhitectura-si-regalitate-la-icr-londra 

 

În 10 mai, vechea sărbătoarea națională a Regatului României, s-a deschis la Institutul 

Cultural Român din Londra expoziția „Arhitectură și regalitate”, dedicată capodoperelor 

arhitecturale create sub patronajul Familiei Regale române, clădiri superbe și pline de istorie, 

care au schimbat pentru totdeauna peisajului urbanistic al României.Vernisajul a fost precedat 

de o conversație cu profesorii Augustin Ioan şi Marius Marcu-Lapadat de la Universitatea „Ion 

Mincu” din București despre contextul istoric și estetic care a făcut posibilă ridicarea acestor 

edificii, precum și despre importanța lor culturală și relevanța lor contemporană. 

Pentru ca publicul britanic să înțeleagă mai bine vocația arhitecturală a regilor României, 

seara a fost completată cu prezentarea documentarului ,,Reședințe ale Regalității Române” 

(2016) al academicianului Răzvan Theodorescu (produs de Acron Creative), o incursiune 

captivantă și revelatorie în istoria reşedinţelor suveranilor români. 

,,Arhitectură şi Regalitate” este o expoziție concepută de către de acad. prof. dr. Răzvan 

Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan şi prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat și realizată cu 

sprijinul Primăriei Municipiului București prin Centrul de Creație, Artă și Tradiție – Creart. A fost 

prezentată publicului pentru prima oară la Castelul Pelișor din Sinaia, în prezenţa A.S.R. 

Principesa Elena a României. La ICR Londra, expoziţia va rămâne deschisă până în 9 iunie. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/expozitia-arhitectura-si-regalitate-la-icr-londra
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ITALIA REINTRODUCE TEMPORAR CONTROALELE LA FRONTIERĂ 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21757541-italia-reintroduce-temporar-controalele-frontiera.htm 

 

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc 

sa calatoreasca in Italia ca autoritatile italiene au dispus reintroducerea controlului la frontiere, 

in perioada 10 - 30 mai 2017, ca parte a masurilor de securitate instituite cu ocazia 

desfasurarii reuniunilor in format G7 de la Bari (11 - 13 mai 2017) si Taormina (26 - 27 mai 

2017). 

Reintroducerea controalelor se aplica la frontierele terestre, maritime si aeriene ale Italiei, 

urmare suspendarii temporare a Acordului Schengen pentru libera circulatie a persoanelor.  

Se recomanda cetatenilor romani care se vor deplasa in aceasta perioada in Italia, inclusiv in 

interiorul Spatiului Schengen, sa detina toate documentele personale valabile pentru control.  

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei 

Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, 

apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din 

Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.   

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de 

urgenta, au la dispozitie si un telefon de urgenta: +393451473935, mai transmite MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21757541-italia-reintroduce-temporar-controalele-frontiera.htm
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PRIM-MINISTRUL GRINDEANU: ”RESPECT PENTRU CURAJUL ŞI DETERMINAREA 

ÎNAINTAŞILOR NOŞTRI” 

http://www.timpromanesc.ro/prim-ministrul-grindeanu-respect-pentru-curajul-si-determinarea-inaintasilor-nostri 

 

Mesajul prim-ministrului României Sorin Grindeanu cu prilejul zilei de 9 Mai 

 

Marcăm astazi trei momente istorice fundamentale, 140 de ani de când România și-a 

proclamat independența, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al 

Doilea Război Mondial. 

9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și 

unitar. Respect pentru curajul și determinarea înaintașilor noștri care, cu gândul la generațiile 

viitoare, au contribuit la crearea statului român modern. 

Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat într-o lume 

nouă, vindecată de patima conflictului, și au contribuit prin jertfa lor la sfârşitul celei mai 

însângerate file a istoriei secolului trecut, Al Doilea Război Mondial. 

Și, nu în ultimul rând, sărbătorim astăzi Ziua Europei, cu încredere în viitorul proiectului 

european și cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect.  Europa de azi este 

mult diferită de cea de acum 67 de ani, când se semna Declarația Schuman. Trecem astăzi 

printr-un amplu proces de dezbatere pe tema viitorului Uniunii, un proces care nu e 

întotdeauna simplu sau comod. Dar cred că acest dialog trebuie să pornească de la ceea ce 

și-au dorit fondatorii Uniunii și ceea ce-și doresc și generațiile actuale, până la urmă: 

democrație, securitate și prosperitate durabile pentru întregul continent. 

 

România se pregătește să preia, la începutul anului 2019, președinția Consilului Uniunii 

Europene. Sunt convins că avem capacitatea ca, și prin acest prim mandat, țara noastră să 

contribuie decisiv la întărirea și continuitatea proiectului european. 

În cei deja zece ani de când România a devenit membră a Uniunii, după decenii de totalitarism 

care ne-au izolat de democrațiile europene, românii au făcut pași importanți spre 

transformarea societății în beneficiul cetățenilor. 

http://www.timpromanesc.ro/prim-ministrul-grindeanu-respect-pentru-curajul-si-determinarea-inaintasilor-nostri
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Cred în ideea de Europă a tuturor, de Românie europeană. Cred într-un viitor comun, construit 

în numele idealurilor pe care le împărtășim. Cred în unitate și solidaritate. Și mai cred că 

valorile naționale sunt protejate și chiar întărite prin ideea de diversitate propusă de Uniunea 

Europeană. La mulți ani, marii familii europene! La mulți ani, dragi cetățeni europeni, din 

România și din toate statele membre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AMBASADORUL ITALIEI, MESAJ DIN PARTEA GUVERNULUI LA ÎNTÂLNIREA CU 

IOHANNIS:”COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ, CONTRIBŢIE VALOROASĂ LA 

DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII ITALIENE” 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/ambasadorul-italiei-mesaj-din-partea-guvernului-la-

intalnirea-cu-iohannis-comunitatea-romaneasca-contributie-valoroasa-la-dezvoltarea-societatii-italiene/ 

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a primit miercuri, 10 mai a.c., la Palatul 

Cotroceni, pe domnul Marco Giungi, ambasadorul agreat al Republicii Italiene, cu ocazia 

prezentării de către acesta a scrisorilor de acreditare. 

Cu acest prilej, Președintele României a subliniat importanța menținerii la un nivel ridicat a 

relațiilor privilegiate existente între cele două țări, reflectate în Parteneriatul Strategic 

Consolidat și în frecvența contactelor politice la nivel. 

Referindu-se la excelența relațiilor politice, economice și culturale dintre cele două 

țări,ambasadorul Republicii Italiene a asigurat că guvernul țării sale apreciază 

contribuția valoroasă a comunității românești la dezvoltarea societății italiene. 

La rândul său, Președintele Klaus Iohannis a apreciat că cele două comunități — română în 

Italia și italiană în România — reprezintă pilonii punții de legăturăexistente între cele două 

țări. 

În context, a exprimat speranța în menținerea bunei colaborări cu partea italiană în vederea 

soluționării problemelor cu care se confruntă comunitatea românească în Italia. 

Cei doi interlocutori au salutat soliditatea și dinamismul relațiilor economice 

bilaterale, Italia fiind unul dintre principalii parteneri economici ai României, exprimând 

totodată convingerea că acestea pot fi în continuare intensificate, cu accent pe facilitarea 

prezenței semnificative în România a companiilor italiene. 

Ambasadorul Republicii Italiene a exprimat interesul pentru întărirea coordonării bilaterale în 

cadrul UE, inclusiv în ceea ce privește reforma cadrului financiar multianual în etapa post 

Brexit. 

 

 

http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/ambasadorul-italiei-mesaj-din-partea-guvernului-la-intalnirea-cu-iohannis-comunitatea-romaneasca-contributie-valoroasa-la-dezvoltarea-societatii-italiene/
http://www.gazetaromaneasca.com/observator/prim-plan/ambasadorul-italiei-mesaj-din-partea-guvernului-la-intalnirea-cu-iohannis-comunitatea-romaneasca-contributie-valoroasa-la-dezvoltarea-societatii-italiene/
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La rândul său, Președintele României a salutat poziția exprimată de partea italiană în ceea 

ce privește viitorul Europei, care denotă înțelegere față de abordarea părții române. Cei doi 

interlocutori au abordat și subiectul cu privire la evoluțiile legate de dimensiunea socială a 

Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com 
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INTERZIS LA MUNCĂ ÎN ELVEŢIA: RESTRICŢII PE PIAŢA MUNCII PENTRU ROMÂNI ŞI 

BULGARI 

http://ziarulromanesc.de/international/interzis-la-munca-elvetia-restrictii-pe-piata-muncii-pentru-romani-si-bulgari/ 

 

Interzis în Elveția. Guvernul federal din Elveţia a dispus, miercuri 10 mai, activarea unei clauze 

prevăzute în Acordul cu Uniunea Europeană care prevede introducerea în mod temporar a 

unor restricţii pe piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari. Această măsură are 

o valabilitate de un an, cu posibilitatea de a fi reînnoită în anul 2018 şi are ca termen-limită de 

aplicare 31 mai 2019. 

“În şedinţa din 10 mai 2017, Consiliul Federal (Guvernul Elveţiei -n.red.) a decis activarea 

clauzei de siguranţă prevăzută în Acordul privind libera circulaţie a persoanelor, pentru 

cetăţenii bulgari şi români. Ca efect, în următoarele 12 luni, cetăţenii bulgari şi români care 

intenţionează să efectueze activităţi de lucru vor avea doar acces limitat pe piaţa muncii din 

Elveţia”, se arată într-un comunicat al Executivului federal de la Berna, citat de Mediafax. 

În perioada iulie 2016 – mai 2017, cifra estimată pentru permisele de lucru acordate 

imigranţilor români şi bulgari veniţi la muncă a fost depăşită, astfel că în următoarele 12 luni 

permisele pentru aceşti cetăţeni străini vor fi limitate la 996, precizează Guvernul Elveţiei. 

Comparativ cu anul 2015, în 2016 numărul românilor şi bulgarilor veniţi în Elveţia s-a dublat, 

ajungând la circa 3.300 de persoane. 

Elveţia eliminase, de la 1 iunie 2016, toate restricţiile pe piaţa muncii impuse cetăţenilor români 

şi bulgari, însă măsurile de limitare a imigraţiei pot fi reintroduse unilateral în cazul în care se 

constată un aflux de imigranţi din cele două ţări. “În cazul în care imigraţia din România şi 

Bulgaria va depăşi cu 10% media ultimilor trei ani, pe 1 iunie 2017 sau cel târziu pe 1 iunie 

2018, Consiliul Federal va putea introduce noi restricţii pe piaţa internă a muncii, valabile până 

pe 31 mai 2019″, avertiza Guvernul de la Berna în aprilie 2016. 

În momentul aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, Elveţia a introdus restricţii 

privind accesul cetăţenilor celor două state pe piaţa muncii, eliminate însă formal în iunie 2016. 

Elveţia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din Zona Economică Europeană şi 

din Spaţiul european de liberă circulaţie Schengen. 

http://ziarulromanesc.de/international/interzis-la-munca-elvetia-restrictii-pe-piata-muncii-pentru-romani-si-bulgari/
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George Giamba, secretar de stat din MAE, i-a transmis lui Pascale Baerswyl, secretar de stat 

în Departamentul elveţian pentru Afaceri Externe, „regretul cu privire la decizia luată”, arătând 

că aceasta survine în contextul unui număr relativ mic al românilor care au solicitat un permis 

de tip B în ultimul an şi este în disonanţă cu contribuţia pe care comunitatea românească din 

Elveţia – în marea ei majoritate înalt calificată – o are pe piaţa locală a muncii. 

Comisia Europeană și-a exprimat regretil în legătură cu decizia Elveţiei: „Comisia Europeană 

regretă decizia, în contextul tendinţelor în scădere în cazul numărului permiselor de rezidenţă”, 

a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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CAZUL SMICALĂ, PE AGENDA DISCUŢIILOR MINISTRULUI ANDREEA PĂSTÂRNAC CU 

OFICILITĂŢILE FINLANDEZE 

http://www.timpromanesc.ro/cazul-smicala-pe-agenda-discutiilor-ministrului-andreea-pastarnac-cu-oficilitatile-

finlandeze 

 

Ministrul Andreea Păstîrnac a discutat marți, 10 mai, cu Kari Tolvanen, președintele Comisiei 

pentru afaceri juridice din Parlamentul finlandez, și Eva Biaudet, vice-președinte,  despre 

problematica respectării drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor europeni, cu accent pe 

cazul doctorului român cu dublă cetățenie, Camelia Smicală Jalaskoski. 

În acest context, oficialul român a solicitat sprijinul autorităților finlandeze pentru menținerea 

identității etnice și lingvistice a celor doi copii, Maria și Mihai, aflați în custodia serviciilor 

sociale finlandeze, propunându-le ca minorii să participe la o serie de activități desfășurate în 

limba română, prin intermediul asociațiilor reprezentative românești din Finlanda. 

Reprezentanții finlandezi au asigurat susținerea interesului superior al copiilor, sub rezerva 

respectării cadrului legislativ național. De asemenea, a fost subliniată necesitatea informării 

corecte a cetățenilor români cu privire la drepturile și libertățile de care aceștia se bucură pe 

teritoriul finlandez, precum și principiile fundamentale care stau la baza acestora. 

Totodată, au fost discutate posibilitățile de cooperare bilaterală în care să fie implicate 

autoritățile naționale pentru protecția copilului din ambele state. 

 Sursă foto: Mediafax 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/cazul-smicala-pe-agenda-discutiilor-ministrului-andreea-pastarnac-cu-oficilitatile-finlandeze
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SESIUNE DE PREGĂTIRE PENTRU ASOCIAŢIILE CARE VOR SĂ APLICE PENTRU 

FINANŢĂRILE MRP 

http://www.timpromanesc.ro/sesiune-de-pregatire-pentru-asociatiile-care-vor-sa-aplice-pentru-finantarile-mrp 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează o serie de seminarii de 

informare și instruire a românilor aflați în afara granițelor pentru a-i familiariza cu procedurile, 

cadrul legal și documentele necesare depunerii și implementării cu succes a proiectelor, 

anunță ministerul.Primul seminar de pregătire va avea loc la Milano, pe 13 mai, la sediul 

Consulatului General și va fi susținut de secretarul de stat, Ovidiu Iane, împreună cu consilieri 

de proiecte din cadrul ministerului. Ulterior, în funcție de interesul comunităților, MRP va 

organiza acțiuni similare în Italia, în Spania sau alte state. 

Demersul MRP face parte din acțiunile de sprijinire și promovare a activității asociațiilor 

reprezentative ale românilor de pretutindeni, urmare a discuțiilor, în teren, cu mediul asociativ 

românesc, ai cărui reprezentanți și-au manifestat dorința și interesul de a participa la sesiuni 

de pregătire pe tematica depunerii de proiecte finanțate de minister. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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JUNCKER, ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI: 'NU TREBUIE CREZUTĂ PROPAGANDA 

GERMANĂ' 

http://www.stiripesurse.ro/juncker-in-parlamentul-romaniei-nu-trebuie-crezuta-propaganda-

germana_1195516.html 

 

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, se află joi în vizită în România. Şeful 

CE s-a adresat Parlamentului, în şedinţă plenară, cu privire la viitorul Europei. 

Juncker a vorbit despre români ca despre "un popor curajos, angajat şi pe care îl iubesc de 

atâta timp, dacă nu dintotdeauna". 

Preşedintele CE s-a adresat parlamentului în franceză, făcând referire şi la spaţiul francofoniei 

din care face parte atât România, cât şi ţara sa natală, Luxemburg. 

"Nu trebuie crezută propaganda germană care spune ca primii care au venit în Transilvania au 

fost saxonii. Erau luxemburghezi", a afirmat Juncker. 

Preşedintele CE a mai declarat că "prin primirea României în UE, Uniunea a căpatat putere la 

nivel mondial" şi a apreciat activitatea comisarului european Corina Creţu. 

„Nu este o întâmplare că am încredințat doamnei comisar Corina Crețu sarcina politicii de 

solidaritate europeneană, prin excelentă, politică de coeziune. La Bruxelles, doamna Crețu 

face o muncă extraordinară. Între 2007 și 2013 fondurile europene au oferit României spirjin 

prin IMM-uri, start-up-uri și crearea de locuri de muncă. (...) Acest drum a fost unul dificil, care 

a cerut multe din partea tuturor. Aș vrea să o felicit pentru curajul poporului român și pentru 

conducătorii săi care aveau busola europeană în mână. Acest curaj, această voință m-au 

impresionat întotdeauna.”, a spus Juncker. 
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