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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. PRIMUL SUNET LA ŞCOALA DIN VOLOCA A VIBRAT PRIN MAGIA LIMBII ROMÂNE 

2. Tradiționala sărbătoare ”Limba noastră cea română” într-un nou format 

3. Românii din Sudul Basarabiei vor sărbători Ziua Limbii Române 

4. Români din Ucraina - la Forumul Românilor de Pretutindeni, organizat la București 

de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

5. Câștigătorii concursului „România Mea” premiați la Chișinău cu prilejul sărbătoririi 

Zilei Limbii Române 

6. Ziua limbii române serbată de românii/vlahii din Timoc 

7. Limba si istoria românilor dar și situația dramatică a românilor din comunitățile 

istorice dezbătute la Congresul Profesorilor de Istorie si Limba Română 

8. Românii din Kucevo vor sărbători Ziua Limbii Române 

9. Românii din Vidin vor sărbători Ziua Limbii Române 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

10. Noche Temática Intercultural, un nou parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România in cadrul CENTRO CULTURAL ROMANATI, El Ejido, Almería 

11. Colecție de carte românească pentru românii din Veneția de la Biblioteca 

Metropolitană Bucureşti 

 

III. ACTUALITATE 

12. MRP anunță începerea celei de-a doua sesiuni de finanțare pentru anul 2019 

13. Români de pe toate meridianele iau parte la Forumul Românilor de Pretutindeni 

14. Scandal uriaș din cauza votului de 3 zile în Diaspora. Ambasadorii: Vă bateți joc de 
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noi?”. Costurile cresc de 9 ori 

13. Dancila cere AEP sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in 

Registrul electoral 

 

 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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PRIMUL SUNET LA ŞCOALA DIN VOLOCA A VIBRAT PRIN MAGIA LIMBII ROMÂNE 

 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2731/  

 

Deşi suntem de veacuri cu rădăcinile crescute în acest pământ străbun, ceea ce se întâmplă 

de vreo câţiva ani buni trezeşte tristeţe şi ne pune în gardă – tot mai mulţi români îşi 

înstrăinează copiii de limba străbunilor. Desigur, e dubios faptul când doi români îşi dau fiul la 

altă şcoală cu limba de predare decât cea română, ca apoi profesorul să-i predea ore de limba 

română. Spre regret, e un caz viu. Dacă mai continuă această tendinţă proastă în câţiva ani n-

o să se mai audă la Cernăuţi vorbă românească. Părinţii, dar şi buneii, ar trebui să aibă mai 

multă demnitate naţională pentru a-şi instrui odraslele în Limba Maternă, iar în şcolile cu limba 

română de predare din ţinut să fie introduse, măcar facultativ, ore de istorie a românilor, ca 

elevii să-şi cunoască trecutul. Fiecare om poate studia alte limbi, căci câte limbi ştie, de atâtea 

ori e om, dar baza trebuie să fie Materna. 

 

În pofida rătăcirilor proprii, care îi fac pe unii părinţi să trădeze ceea ce sunt, în româneasca 

vatră Voloca pe Derelui, raionul Hliboca (fostul Adâncata), puţini sunt dintre acei care-şi 

trădează strămoşii din morminte, îşi înstrăinează copiii de rădăcini. De altfel, volocenii 

veghează cu sacralitate la altarul Graiului Matern, pentru că poartă în suflet dragostea de 

Ţară, patriotismul şi iubirea pentru valorile naţionale, ştiu că Limba Română este sufletul 

Patriei lor. La fel şi la Şcoala de Cultură Generală din Voloca excepţionalii dascăli veghează 

lumina Graiului Matern, valorilor identitare. Noi, foştii elevi, le mulţumim pentru străduinţa de a-

i instrui pe copii în limba română, în graiul strămoşilor.  Or, după cum afirma Nicolae Iorga 

„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”, iar „cei care educă 

copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă” /Aristotel). 

 

Chiar dacă nu mai suntem ceea ce am fost, cum au fost părinţii şi buneii noştri, suntem copii ai 

aceleiaşi Patrii-mamă. Aici, în nordul istoric al Bucovinei, la Voloca, inima Limbii Române bate 

http://zorilebucovinei.com/news/show/2731/
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în unison cu cea a Ţării. De altfel, n-ar exista această şcoală românească pentru păstrarea 

căreia  directorul, profesorii şi părinţii  nu-şi precupeţesc puterile, ca odraslele lor să înveţe în 

dulcea limbă românească. 

 

Mai mult,comuna teritorială unită Voloca e o vatră pur românească, unde limba română e la ea 

acasă. Dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă 

din moşi-strămoşi. În pofida faptului că instruirea e în limba română, Şcoala Medie Voloca, 

graţie hărniciei şi perseverenţei dlui director Gheorghe Poclitar, a şefei de studii, dna Maria 

Onofreiciuc,  a fost desemnată cu Diploma de Merit şi Medalia de Argint,  participând la cea 

de-a 10-a expoziţie internaţională „WorldEdu”, organizată în capitala Ucrainei, or. Kiev, cu 

sprijinul Ministerului Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei, ceea ce dovedeşte încă o dată că 

instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ba dimpotrivă, tinerii cunosc la 

perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană, iar şcoala se evidenţiază 

printre instituţiile fruntaşe de învăţământ din raion şi regiune, cu locuri premiante la olimpiade. 

O dovadă e şi bucuria celor 32 de elevi din clasa I-a, care au cuprins universul şcolar cu un 

recital de poezii în română şi ucraineană, dedicat Zilei Cunoştinţelor. 

 

Astfel, prin osârdia dl director Gheorghe Poclitar şi şefei de studii, dnei Maria Onofreiciuc, 

primul sunet la ŞM Voloca a debutat cu lucoarea  cuvântului matern, cu bucuria unei zile de 

mare sărbătoare pentru cei 325 de elevi, în deosebi pentru cei 32 de prichindei, care pentru 

prima dată au păşit pragul şcolii şi  vor fi instruiţi de învăţătoarele Golovaci Violeta și 

Gheorghiță Catalina. 

 

Prin daru-i haric de a propovădui cuvântul dumnezeiesc,  protopopul Ion Gorda, parohul 

Bisericii „Sfântul Nicolae” din localitate, în cuvântul său preoţesc i-a îndemnat pe şcolari la 

credinţă, la ascultare şi muncă asiduă pe făgaşul învăţământului, la cinstirea şi respectarea 

celor vârstnici, a părinţilor, profesorilor, Ziua Cunoştinţelor începând  cu rugăciunea „Tatăl 

Nostru” şi binecuvântarea  vrednicului slujitor al altarului.  

Având ca liant dragostea pentru Cuvântul Matern, faţă de carte, credinţa în Dumnezeu, 
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respectul faţă de părinţi, dragostea faţă de Neam, devotatul fiu al baştinei, Corneliu Nichitovici, 

care a păşit pragul acestei şcoli cu 70 de ani în urmă, şi-a început cariera ca pedagog, şef al 

direcţiilor raionale şi regionale de învăţământ, perseverând până în postul de viceguvernator al 

regiunii Cernăuţi, le-a urat elevilor succese mari la învăţătură, îndemnându-i să-şi iubească 

graiul matern. 

 

Sunt fericiţi harnicii voloceni că îl au în fruntea comunei pe un asemenea osârduitor gospodar, 

precum e Valentin Hlopina. Nu e simplu să fii primar a trei sate – Voloca, Hruşăuţi, Valea 

Cosminului – şi să-i împaci pe toţi. Dl primar Valentin Hlopina a asistat mai întâi la careul 

solemn la şcoala din Valea Cosminului, iar apoi şi la cea din satul natal. S-a străduit ca 

instituţiile de învăţământ să corespundă actualelor cerinţe, neprecupeţindu-şi forţele şi 

mijloacele băneşti pentru ca elevii să se simtă în confort şi siguranţă. E receptiv şi întotdeauna 

gata să le vină în ajutor consătenilor, pedagogilor. O grijă deosebită are de şcoală, dascăli şi 

copii, mai ales ca celor mici, care pentru prima dată au păşit pragul şcolii,  să nu le lipsească 

grija părintească, confortul de acasă. A alocat bani pentru renovarea sălilor de clasă, pentru 

repararea sistemului de încălzire, pentru amenajarea clasei de calculatoare, creându-le condiţii 

bune de studii, susţinut, desigur, de  conducerea şcolii. 

 

Dl primar Valentin Hlopina, prin prelegerea sa evocativă cu parfum estival, a atins sufletul 

elevilor, amintindu-le de magicele clipe ale vacanţei de vară, i-a îndemnat la carte şi frumoase 

realizări în învăţământ.  Felicitându-i pe şcolari şi profesori cu ocazia noului an de învăţământ, 

i-a desemnat pe cei mai buni pedagogi şi lucrători tehnici cu diplome de merit, adresându-i 

mulţumiri din partea primăriei şi sincere felicitări profesoarei Elena Golovaci, care de 48 de ani 

activează pe tărâmul pedagogic. 

 

Exprimându-şi gratitudinea faţă de susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi, a 

dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi (un grup de elevi 

s-au odihnit vara la Sulina şi la Tabăra „Oglinzi”), desemnându-i pe cei mai buni şcolari cu 

diplome, directorul Gheorghe Poclitar a pledat pentru păstrarea uniformei şcolare, exprimându-
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şi părerea că I septembrie e o sărbătoare a bucuriei, e o zi fericită a copilăriei şi de aceea nici 

florile n-ar trebui să lipsească, profesorii nu au dreptul să le interzică copiilor să vină cu flori la 

şcoală. De altfel, aceasta, după cum am observat, e şi părerea părinţilor, şcoala fiind inundată 

de flori. Mulţumiri aparte dl. director i-a adresat profesorului Gheorghe Gostiuc, conducătorul 

artistic al Ansamblului „Mărţişor” pentru performanţele obţinute, participând la Festivalurile de 

la Bucureşti, Târgu Jiu, Cluj, la Conferinţa raională şi la Ziua Limbii Române, organizată la 

„Zorile Bucovinei”, fapt pentru care îi mulţumim şi noi din suflet tânărului, dar talentatului 

muzician. 

 

Conform tradiţiei, câţiva elevi din clasa a 11-a - Basaraga Sebastian, Penteleiciuc Evelina, 

Culiuc Catalina și Poclitar Sebastian - au depus flori la bustul lui Ştefan cel Mare din curtea 

şcolii, Voievodul moldav, graţie căruia mai vorbim în limba română, fiind omagiat aici în fiecare 

an la 26 octombrie, de ziua victorioasei bătălii din Codrii Cosminului. 

 

Un moment ce a impresionat până la lacrimi a fost şi cel, când a răsunat primul sunet de 

clopoţel din acest an școlar. S-au bucurat de onoarea de a  da primul sunet elevii din clasa 11-

a  Golovaci Nicolai, Gudima Patrisia și  din  clasa 1-a –  Golovaci Gheorghe și Țurcan Sofia. În 

același moment festiv a fost dusă și cheița cunoștințelor de către eleva clasei a 11-a  Culiuc 

Lolita și elevul clasei a 1-a –  Penteleiciuc Ion, iar focul – ca simbol al cunoștințelor, a fost 

aprins de Ursuleac Denis și Penteleiciuc Milana. Au moderat impecabil sărbătoarea în limbile 

română şi ucraineană Ana-Cristina Poclitar şi Sebastian Penteleiciuc, elevi ai cl. a 10-a. 

 

A fost o sărbătoare cu mult soare în suflet, cu căldura Graiului Matern, în lumina adevărului că 

cine studiază în  Maternă are perspective strălucite de viitor. Învăţând, desigur, şi limba de 

stat, elevii trebuie să-şi cunoască la perfecţie, să-şi iubească şi să-şi ocrotească limba 

maternă. 

Felicia NICHITA-TOMA 

Foto: „Zorile Bucovinei” 

Sursa: http://zorilebucovinei.com  

http://zorilebucovinei.com/
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TRADIȚIONALA SĂRBĂTOARE ”LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ” ÎNTR-UN NOU 

FORMAT 

https://www.bucpress.eu/cultura/traditionala-sarbatoare-”limba-noastra-cea-10120 

 

La Cernăuți se va desfășura cea de-a XXX ediție a tradiționalei sărbători ”Limba noastră cea 

română” organizată de Societatea pentru cultură și Literatură Română în Bucovina ”Mihai 

Eminescu”. 

 

În anul 2019 Societatea pentru cultură românească ”Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți 

sărbătorește cea de-a XXX aniversare de la înființare. Această dată jubiliară va fi marcată 

printr-o ședință solemnă la Universitatea Națională din Cernăuți fosta Reședință a Mitropoliților 

Bucovinei. 

 

Cea de a XXX-a ediţie a Sărbătorii „Limba noastră cea română” va avea loc duminică, 8 

septembrie 2019, în Sala de Marmură a Universității Naționale „Iu. Fedkovici” din Cernăuți. 

 

Program: 

11.00- depuneri de flori la monumentul Luceafărului din centrul oraşului Cernăuţi; 

 

12.00 - ședință solemnă consacrată jubileului de XXX de ani de la reînființarea Societății, 

întâlniri cu scriitori şi oameni de cultură, expoziţii de carte, apărută în perioada septembrie 

2018 – septembrie 2019; momente literar-artistice cu participarea artiştilor amatori şi 

profesionişti din regiunea Cernăuţi, România şi Republica Moldova. 

Prezidiul SCLRB „Mihai Eminescu” vă aşteaptă cu drag! 

 

 

 

Sursa: https://www.bucpress.eu  

https://www.bucpress.eu/cultura/traditionala-sarbatoare-%E2%80%9Dlimba-noastra-cea-10120
https://www.bucpress.eu/
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ROMÂNII DIN SUDUL BASARABIEI VOR SĂRBĂTORI ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 

https://www.bucpress.eu/cultura/romanii-din-sudul-basarabiei-vor-10205 

 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni va derula proiectul "Ziua Limbii 

Române la Ismail", la Ismail, în Ucraina, în 7 septembrie 2019. Proiectul se va desfăşura în 

parteneriat cu Asociaţia Centrul de Informare Românesc din Ismail, şi cu sprijinul Universităţii 

"Dunărea de Jos" din Galaţi. 

 

Evenimentul "Identitate şi trăire românească prin educaţie şi cultură" va începe la ora 11:00, şi 

se va desfăşura la Casa de Cultură din Ismail. 

Spectacolul va fi moderat de către doamna Gina Necula, conferenţiar doctor al Universităţii 

"Dunărea de Jos" din Galaţi, şi domnul Ion Bâcu, poet şi profesor. 

 

Programul artistic al evenimentului va consta într-un recital de poezie românească, susţinut de 

poeţi consacraţi din Basarabia Istorică, a unui program de dans folcloric asigurat de şapte 

ansambluri de copii din raioanele Reni şi Ismail şi a unui moment muzical deosebit, interpretat 

de solişti şi instrumentişti de muzică populară din regiune. 

https://www.bucpress.eu/cultura/romanii-din-sudul-basarabiei-vor-10205
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Ansamblurile care vor urca pe scenă sunt: Ansamblul Folcloric "Dor Basarabean", CC 

Utconosovca-Ismail,(cond. art. Victor Popescu), Ansamblul de Dansuri Populare "Ţinereţea" -

Ismail (cond. art. Ion Marcu), Ansamblul de Dansuri Populare "Opincuţa" - Reni (cond.art. 

Alexandrov Nicolae), Ansamblul vocal-model "Doruleţ" CC Orlovca , Reni (cond. art. Kyrlih 

Mariana), Ansamblul folcloric de copii "Sălcioara" - CC Dolinscoe, Reni (cond. art. Aurica 

Berber), Ansamblul etno-folcloric-model "Muguraşii", CC Limanscoe (cond. art. Tcaci Andrei), 

Ansamblul folcloric "Basarabeanca", CC Satu - Nou, Reni (cond.art. Bornia Marina). 

Elevii din ansambluri şi conducătorii artistici ai acestora vor fi premiaţi pentru contribuţia adusă 

la menţinerea şi promovarea identităţii româneşti în regiunea Odessa. 

 

Proiectul are ca obiectiv păstrarea vie a limbii române, a culturii şi tradiţiilor strămoşeşti prin 

promovarea identităţii culturale, etnice şi lingvistice a românilor din sudul Basarabiei, iar ca 

obiective specifice: conştientizarea importanţei conservării şi promovării sentimentului identitar, 

la nivelul comunităţii româneşti din Ismail, prin sărbătorirea Zilei Limbii Române în această 

comunitate, precum şi constituirea publicului participant într-o comunitate afectivă. 

 

Proiectele desfăşurate cu ocazia Zilei Limbii Române se încadrează în Programul de Cultură, 

Civilizaţie şi Spiritualitate "Mihai Eminescu", din Planul de activităţi al Institutului "Eudoxiu 

Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

Agenția BucPress – www.bucpress.eu 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.bucpress.eu  

http://www.bucpress.eu/
https://www.bucpress.eu/


 
 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

10 

ROMÂNI DIN UCRAINA - LA FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, ORGANIZAT 

LA BUCUREȘTI DE MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 

https://www.bucpress.eu/cultura/romani-din-ucraina-%C2%AD-la-10203 

 

Reprezentanți ai mediului asociativ românesc din străinătate și profesioniști români din diverse 

domenii iau parte, în perioada 4-8 septembrie 2019, la Forumul Românilor de Pretutindeni, 

organizat la București de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). 

 

Deschiderea oficială a avut loc, astăzi, 5 septembrie, la Phoenicia Grand Hotel – Sala de 

conferințe Kadisha. 

 

Au participat și au susținut discursuri ministrul pentru românii de Pretutindeni, Natalia-Elena 

Intotero, parlamentarul român Constantin Codreanu, ministrul finanțelor publice, Eugen 

Teodorovici, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, alți reprezentanți ai guvernului 

român și ai mediului asociativ al românilor din întreaga lume. 

 

Forumul Românilor de Pretutindeni reunește peste 120 de reprezentanți ai românilor din 

diaspora și din comunitățile istorice. Vor participa invitați din Ucraina, Republica Moldova, 

Albania, Cipru, Grecia, Spania, SUA, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Islanda, Rusia, 

Israel, Portugalia, Belgia, Liban, Olanda, Germania, Irlanda, Suedia, Austria, Gabon, Australia, 

Turcia, Suedia, Malaysia, Canada. 

 

Participanții vor lua parte la sesiuni de lucru, ateliere și dezbateri alături de reprezentanți ai 

unor instituții precum MRP, Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 

Agriculturii, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Turismului, Ministerul Tineretului 

și Sportului etc. 

https://www.bucpress.eu/cultura/romani-din-ucraina-%C2%AD-la-10203
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Printre tematicile propuse se regăsesc: educația în limba română; investiții și oportunități de 

revenire în România; votul în străinătate; oportunitățile de finanțare oferite de MRP; informarea 

cetățenilor români din afara granițelor privind drepturile și libertățile pe care le au; sprijinirea 

promovării imaginii României, a limbii, culturii și civilizației române în afara țării de către 

reprezentanții comunităților de români din străinătate. 

 

Românii din Ucraina sunt reprezentanți de coordonatori ai unor asociații precum Uniunea 

Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, Centrul Media BucPress – asociația 

jurnaliștilor români din Ucraina, Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuți, Liga Tineretului 

Român „Junimea” din regiunea Cernăuți, Uniunea Interregională „Comunitatea românească 

din Ucraina”, Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, Filiala Transcarpatia 

a Centrului Media BucPress și TV&Radio Tisa, alături de alte organe de presă românească. 

 

Scopul acestui proiect este de a promova dialogul între românii din afara granițelor țării și 

statul roman și de a pune la dispoziția membrilor comunităților românești de peste hotare o 

platformă de lansare a ideilor, de dezbatere a propunerilor, de identificare, împreună cu factorii 

de decizie din țară, a soluțiilor care să vină în întâmpinarea necesităților fiecărei comunități 

românești din afara granițelor. 

 

Agenția BucPress – www.bucpress.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://www.bucpress.eu  

http://www.bucpress.eu/
https://www.bucpress.eu/
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CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI „ROMÂNIA MEA” PREMIAȚI LA CHIȘINĂU CU PRILEJUL 

SĂRBĂTORIRII ZILEI LIMBII ROMÂNE 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/31259-2019-09-02-10-22-44.html 

 

Ziua de 31 august este una specială atât pentru românii din țară, dar mai ales pentru cei aflați 

peste hotare, care ajung să prețuiască într-un mod cu totul aparte dulcele grai românesc în 

societățile în care trăiesc, transmite Romanian Global News. 

 

Astfel, de Ziua Limbii Române, MRP și-a propus să celebreze educația alături de o parte din 

câștigătorii concursului „România Mea", organizat de minister în cadrul Taberelor ARC, ediția 

2019. În acest sens, astăzi, secretarul de stat Victor Alexeev s-a aflat la Chișinău, unde alături 

de E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova a participat la ceremonia 

de premiere a celor 63 de câștigători din teritoriu. 

 

„Educația este cheia pe care trebuie să ne clădim viitorul, iar educația în limba română și limba 

română sunt esențiale pentru păstrarea și promovarea identității românești în lume, de aceea 

întotdeauna trebuie să pornim cu copiii și tinerii, ei vor contura România de mâine. Ne 

bucurăm să vedem că cei peste 3000 de participanți ai Taberelor ARC au fost interesați de 

concursul România Mea, o inițiativă începută anul trecut de minister și pe care intenționăm să 

o transformăm într-o tradiție", a evidențiat secretarul de stat Alexeev. 

 

Evenimentul s-a bucurat și de prezența doamnei Maria Grapini, membru al Parlamentului 

European, care a luat la rândul său cuvântul felicitându-i atât pe copiii participanți la concurs, 

cât și pe părinții care investesc în viitorul lor și îi încurajează să își dezvolte legătura identitară 

cu România. 

 

Toți premianții concursului "România Mea" vor primi materiale educaționale, cărți și elemente 

de birotică, un exemplar al broșurii care conține lucrările câștigătoare, iar premiul cel mare îl 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/31259-2019-09-02-10-22-44.html
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reprezintă un loc în Programul de Tabere ARC, ediția din 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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ZIUA LIMBII ROMÂNE SERBATĂ DE ROMÂNII/VLAHII DIN TIMOC 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31260-2019-09-02-10-32-37.html 

 

Sâmbătă, în data de 31 august, în localitatea Podgoraț,comuna Bolievaț a avut loc Festivalul 

limbii Române/Festivalul de cantece și jocuri românești. Festivalul a fost organizat de Asociația 

pentru cultură românilor/vlahilor din Serbia-Ariadnae Filum în parteneriat cu Asociația Etno 

Club Podgoraț,sprijinite de Institutul Cultural Român, transmite corespondentul Romanian 

Global News din Timoc. 

 

Festivalul a fost deschis de către Zavișa Jurj, președinte asociației Ariadnae Filum, care a 

transmis felicitări celor în jur de 500 de participanți și spectatori cu ocazia Zilei limbii române, 

subliniind importanță pastrări limbi materne „... Dacă perdem limba, am perdut tot ". 

 

Festivalul a început cu o baladă veche româneasca „Cântecu sfinților" cântată de doamna Iela 

Marianovici din Bor. În cursul festivalului au fost prezentate și cântece frumoase vechi 

românești, cântate de: Iela Marianovici, Angelia Cercasov din Zlot, Ivanca Lazarevici din 

Osnicea, Vilău Andrei din Mioveni, Kethy Bivolaru din București. Un program foarte frumos a 

pregatit celebru fluieraș Stefan Radovanovici, susținut de ucenici săi, trei surori 

Cristina,Catarina, Natalia Pavlovici și Andrei Jurj , care s-au prezentat cu melodii vechi 

românești cântate la fluier. 

 

Andrej Jurj a recitat două poezii: «Vorba noastră» și «Nu uita rădăcina din care ai dat». În 

program au au mai fost Ansamblurile folclorice din zonă: Ansamblul folcloric „Podgoraț „ din 

Podgoraț, ansamblul folcloric „Aleksa Nicolici" din Osnicea,ansamblul folcloric „Valacoane" din 

Valacoane,ansamblul folcloric „Petar Radovanovici" din Zlot,ansamblul folcloric „Lubnița" din 

Lubnița și ansamblul folcloric „Muguraș" din Mioveni, care sa prezentat cu un program foarte 

bogat: suite de dansuri din mai multe zone etno-geografice a României, Andrei Vilău a cântat 

cântece tradiționale românești și Cătalina Stanescu cu melodii la nai. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31260-2019-09-02-10-32-37.html
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În finalul festivalului a cântat Kethy Bivolaru din București care a început programul său cu 

cântecul dedicat limbii române, în care se menționează legaturile întra Țara mamă România 

cu Valea Timocului și Voivodina. 

 

Festivalul s-a terminat cu împarțirea diplomelor de onoare participanților și celor care au ajutat 

la organizarea acestui festival. 

 

Sărbatorirea Zilei limbii Române, s-a încheat cu un pelerinaj la ruinele Manastiri Lapușnea, 

ctitorită de Voivodului Țări Românești, Radu cel Mare. Ca și de mai multe ori, cei în jur de 70 

de români,conduși de parinte Antonie Isac nu au avut voie să intre în interioru ruinelor, pentru 

că Manastirea românească a fost închisă cu lacăt de către autoritățile sârbe și d către Biserica 

Ortodoxă Sârbă, după o slujbă ținută de parintele Boian Alexandrovici. Atunci românii localnici 

explicau „Popi sârbești au zis: că a venit Românii cu un preot a lor, Manastirea de acum încolo 

va fi închisă..." 

După slujba religioasă, parinte Antonie Isac a vorbit despre Manastire, legaturile pe care 

Biserica și Credința le au cu trecutul și prezentul. Credincioși au avut ocazia să se bucure și de 

prezența domnului Slavoliub Gațovici, doctor în istorie, care a vorbit detaliat despre aceasta și 

alte Manastiri românești în zona Timocului negru. Domnul Gațovici a facut și o scurtă 

prezentare a cârții«Obicte sacrale a Voivozilor ungo-vlahi în zona Timocului», pe care a scris-o 

despre aceasta mânastire. După ce au aprins lumanările la ușa încuiată a Mănăstiri, Românii 

au plecat spre casă. 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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LIMBA SI ISTORIA ROMÂNILOR DAR ȘI SITUAȚIA DRAMATICĂ A ROMÂNILOR DIN 

COMUNITĂȚILE ISTORICE DEZBĂTUTE LA CONGRESUL PROFESORILOR DE ISTORIE 

SI LIMBA ROMÂNĂ 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31277-2019-09-03-09-46-53.html 

 

Peste 120 de cadre didactice din Romania si comunitatile istorice romanesti din jurul granitelor 

s-au reunit in zilele de 31 august - 1 septembrie la Universitatea „Gh. Asachi" din Iași pentru a 

discuta despre unitatea lingvistica si istoria comuna a romanilor de pretutindeni, dar și de 

problemele grave cu care se confruntă comunitățile istorice românești, transmite Romanian 

Global News. 

 

Congresul Profesorilor de Istorie si Limba Romana, organizat de Platforma Unionista Actiunea 

2012, in colaborare cu Liga Studentilor din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si 

Institutul Fratii Golescu pentru relatia cu romanii din afara granitelor a urmarit abordarea 

problemelor cu care se confrunta comunitatile istorice romanesti: situatia limbii romane, 

regimul scolilor nationale, bisericile comunitatilor de romani, politica minoritatilor in statele 

gazda si politicile lingvistice in unele dintre aceste state, scrie http://www.animafori.ro 

 

Organizatorii si-au propus ca, la finalul congresului, participantii sa initieze relatii profesionale 

intre regiunile pe care le reprezinta, dar si sa isi asume sustinerea unei ore a romanilor de 

pretutindeni pe parcursul primului semestru al anului scolar 2019-2020. 

 

Ca parte a proiectului Ora romanilor de pretutindeni, congresul a angrenat profesorii din toate 

comunitatile istorice ale Romaniei pentru un proiect identitar comun. In deschiderea lucrarilor, 

Stefan Gabriel Lupu, liderul Platformei Unioniste „Actiunea 2012" mentiona faptul ca romanii 

din Romania nu stiu despre existenta romanilor din comunitatile istorice, nu le cunosc istoria si 

nici problemele cu care se confrunta in prezent in dorinta de a-si pastra identitatea. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31277-2019-09-03-09-46-53.html
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Presedintele Ligii studentilor din Iasi Emanuel Manu a vorbit despre necesitatea predarii 

istoriei romanilor din afara granitelor, a schimburilor de elevi si studenti. Preotul Anonie Tamas 

a remarcat faptul ca personalitati ca Dumitru Matkovski, Gr. Vieru si altii trebuie sa devin a 

cunoscuti in Romania ca mari valori culturale reprezentative pentru existenta comunitatilor 

istorice de romani. 

 

George Simion a afirmat ca jumatate din natiunea romana traieste peste hotarele Romaniei si 

faptul ca romanii nostri din jurul granitelor nu sunt cunoscuti in tara mama si nu se bucura de 

sprijinul pe care l-ar merita. Romanii din Peninsula Balcanica, Timoc, Ucraina sunt abandonati 

actualmente de statul roman, a mai spus vorbitorul. 

 

Deputatul Constantin Codreanu a subliniat ca nu trebuie vorbit despre redobandirea cetateniei 

romane ci despre recunoasterea cetateniei celor carora aceasta le-a fost luata fortat. 

 

Este imbucurator faptul ca a fost creat la Chisinau Partidul Popular Romanesc care il are in 

frunte pe jurnalistul Vlad Turcanu, fostul purtator de cuvant al presedintelui Vasile Timofti. 

Liderul Blocului Unitatii Nationale, Ion Leascenco, a spus ca statul roman ar trebui sa transfere 

consulatul general al Romaniei de la Odessa la Izmail acolo unde exista o comunitate 

importanta de romani care are nevoie de protectie si de sprijin. 

 

Iulia Modiga a descris modul cum se raporteaza Romania la cealalt a Romanie, de dincolo de 

granita, deplangand faptul ca nu exista un proiect identitar romanesc. Alti vorbitori au descris 

modul diversionist in care romanii sunt impartiti in romani, vlahi, aromani etc. in tarile de 

rezidenta, criticand neimplicarea autoritatilor de la Bucuresti in rezolvarea acestor probleme. O 

a doua Romanie asteapta solutii, de la tara mama, cu dragoste, cu speranta. 

 

 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/
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ROMÂNII DIN KUCEVO VOR SĂRBĂTORI ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 

https://www.ieh.ro/romanii-din-kucevo-vor-sarbatori-ziua-limbii-romane/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni va desfășura în 07 septembrie 

2019, alături de „ Asociația „Românii din Homolie”, proiectul „Ziua Limbii Române în Kucevo, 

Serbia”. 

 

Începând cu ora 12.00 vor avea loc o întâlnire cu românii participanți la cursurile de limba 

română, cursuri ce au avut loc în cadrul proiectului „Cursuri de limba română, cu elemente de 

cultură și civilizație – Ziua Limbii Române – Suflet de român”, organizat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, dar și o masa rotunda în care mai multe organizații românești din 

Serbia de Răsărit (Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, Asociația 

„Românii din Homolie”, Asociația „Românii de pe valea Pekului”, Asociația „Horeum Margi din 

Isakovo” și Asociația Română Bătrână „Neresnica”) vor pune în discuție cele mai importante 

probleme ale comunității de români din regiune. 

 

Manifestarea artistică va avea loc la ora 18.00, la sediul Centrului Cultural din orașul Kucevo. 

Aici se va sărbători românește, prin muzică și dans tradițional românesc, printr-un spectacol 

susținut de Ansamblul Folcloric „Bârzava”, din Reșița, România 

 

Obiectivul proiectului este acela de a contribui la procesul de conștientizare parcurs de românii 

din comunitățile istorice de pe teritoriul Serbiei, în speță al românilor din Kucevo, asupra rolului 

esențial pe care limba română îl joacă în formarea continuă, dar și în evoluția comunității de 

care aparțin, precum și în conservarea identității naționale românești. 

 

Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Limbii Române se încadrează în Programul de Cultură, 

Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu 

https://www.ieh.ro/romanii-din-kucevo-vor-sarbatori-ziua-limbii-romane/
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Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 
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ROMÂNII DIN VIDIN VOR SĂRBĂTORI ZIUA LIMBII ROMÂNE 

 

https://www.ieh.ro/romanii-din-vidin-vor-sarbatori-ziua-limbii-romane/  

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni va desfășura în 07 septembrie 

2019, alături de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE’”, din Bulgaria, proiectul „Ziua 

Limbii Române la Vidin”. 

 

Evenimentul „Promovarea și păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu predare în 

limba română” va începe la ora 10:00, și se va desfășura în Sala de Evenimente Ponti din 

Vidin. 

 

În cadrul conferinței vor fi susținute prelegeri și discursuri despre modalitățile de promovare a 

limbii române, a culturii si a tradițiilor strămoșești. Totodată, vor avea loc dezbateri despre 

conștientizarea importanței conservării și promovării sentimentului identitar, la nivelul 

comunității românești din Vidin. La finalul conferinței învățătoarea Nadia Linul Urian va lansa 

cartea „Povestea satului”. Programul artistic al evenimentului va cuprinde un recital de muzică 

folk al artistului Dan Vană și un recital de poezii, susținut de către copiii care urmează cursurile 

de limba română. 

 

Sunt așteptați lectori și profesori din România și Bulgaria, reprezentanți ai mediului asociativ, 

reprezentați ai instituțiilor statului român, preoți și oameni preocupați de cultură și învățământ. 

 

Proiectele desfășurate cu ocazia Zilei Limbii Române se încadrează în Programul de Cultură, 

Civilizație și Spiritualitate „Mihai Eminescu”, din Planul de activități al Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

Sursa: www.ieh.ro/  

https://www.ieh.ro/romanii-din-vidin-vor-sarbatori-ziua-limbii-romane/
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NOCHE TEMÁTICA INTERCULTURAL, UN NOU PARTENERIAT CU UNIUNEA 

ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA IN CADRUL CENTRO CULTURAL 

ROMANATI, EL EJIDO, ALMERÍA 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31250-2019-09-02-09-17-59.html 

 

Proiectul socio-cultural „Cultura populară și meșteșugurile tradiționale – punți de legătură 

pentru românii din Andalucia" inițiat de către Asociación Socio-Cultural Romanati, El Ejido, 

Almería, Spania impreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Publicația 

Certitudinea incă din luna decembrie a anului trecut continuă din luna septembrie prin 

intâlnirile Noche Temática Intercultural ce vor fi organizate in fiecare sâmbătă din săptămâna 

de la ora 20.00 in cadrul Centrului Cultural Romanati – La Tierra Tracia din El Ejido, Almería, 

transmite Romanian Global News citând o corespondență din Spania. 

 

Intâlnirile se doresc a fi o platformă interculturală de maximă expunere a scriitorilor, artiștilor și 

creatorilor români și străini in dorința de a facilita intâlnirea acestora cu comunitatea 

românească din zonă dar și cu publicul larg, urmărindpăstrarea identității culturale specifice, 

promovarea, dezvoltarea și îmbunătățirea imaginii culturii românești în toate formele și 

aspectele sale, prin folosirea mijloacelor tradiționale de comunicare și organizare a 

programelor culturale, precum și prin generarea unor noi idei care să activeze procesele de 

creație culturală și difuzare a acestora încooperare cu instituții, asociații și alte entități ale 

grupurilor de români. 

 

Noche Temática Intercultural a debutat incă sâmbătă, 24 august când a fost prezentat un film 

documentar dublat in spaniolă realizat de Daniel Roxin – "Tracii, Istorie ascunsă" unei 

asistențe numeroase din mai multe țări. Vor fi alături de noi in această lună scriitori, artiști și 

creatori români, Nicu Covaci, Maria Salvan, Costinel Lungu, Carmen Maria Șut, scriitorul 

spaniol Peterjuan Gómez Alcaide precum și alți invitați din diverse țări. Cultural Romanati – La 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31250-2019-09-02-09-17-59.html
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Tierra Tracia adună intr-un singur loc o librărie cu carte românească și spaniolă, o bibliotecă, 

sală de expoziție pictură, etnografie și folclor, obiecte promoționale și gastronomie tradițională, 

costume populare, ceramică, artizanat, ateliere creație, limba română și lectură pentru copii. In 

cadrul librăriei se găsesc cărți in limba română și spaniolă prin colaborarea permanentă cu 

editurile Tracus Arte (George Cristian Ioniță), Uranus (Dumitru Oncică), Burebista și Geto-

Dacii (Daniel Roxin), Mara Books&Publishing (Hadrian Mateescu), Editura UZP (Doru Dinu 

Glăvan) din România și Ediciones Arcanas (Cosmin Stircescu)-Spania dar și ale scriitorilor 

români rezidenți Spania. 

 

Totodată, menționăm contribuția deosebită adusă de Muzeul Național al Literaturii Române și 

Editurii MLR, conduse de domnului conf. univ. dr. Ioan Cristescu – Director General, la 

dezvoltarea Bibliotecii "El Libro Rumano" din cadrul centrului, de la care am primit de Ziua 

Limbii Române 100 de titluri de carte a peste 80 autori pentru "promovarea literaturii române in 

comunitățile românești din Spania . Și nu in ultimul rând, cele 60 de cărți in limba bulgară 

donate de doamna Maria Petrova, vicepreședinte a asociației spaniole Movimiento de Mujeres 

del Sur fapt ce face accesibilă biblioteca și comunității vecinilor noștrii balcanici. 

 

Asociación Socio-Cultural Romanati promovează medierea interculturală, prin derularea de 

acțiuni sociale și de tradițiile culturale și activează în acțiuni de voluntariat cultural andaluz, 

constituindu-se ca o entitate care îi aparține. 

 

Asociación Socio-Cultural Romanati promovează diversitatea prin identitate și continuitate 

socio-culturală, facilitează schimburile culturale și dialogul social între România și Andalucia 

precum și integrarea rezidenților români în societatea spaniolă. „Citește românește, gândește 

românește, trăiește și simte românește" este numele proiectului inițiat de Asociación Socio-

Cultural Romanati impreună cu Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și partenerii sociali 

Sindicatul Național Forța Legii și Confederația Sindicală Națională Meridian. 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/
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COLECȚIE DE CARTE ROMÂNEASCĂ PENTRU ROMÂNII DIN VENEȚIA DE LA 

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31287-2019-09-05-07-33-48.html 

 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB) inaugurează în perioada 5 – 6 septembrie 2019 

prima Colecție de carte românească din cadrul Bibliotecii San Francesco della Vigna, Veneția, 

Italia. Pentru românii stabiliți în Italia, BMB va transfera, cu titlu gratuit, cărți preponderent 

religioase, dar și volume de beletristică și cărți istorice, se arată într-un comunicat de presă al 

instituției, preluat de Romanian Global News. 

 

Transferul va avea loc ca urmare a semnării unui protocol de colaborare între Biblioteca 

Metropolitană București și Biblioteca San Francesco della Vigna, Veneția, Italia. 

 

La inaugurarea colecției vor avea loc evenimente care contribuie la promovarea valorilor 

culturale românești în comunitatea românească din zonă. De asemenea, va avea loc şi un 

schimb de experienţă între cele două instituţii. 

 

Totodată, în data de 6 septembrie 2019 va avea loc o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor 

românești din zona Veneției, în cadrul căreia se va discuta posibilitatea de înfiinţare în alte 

oraşe ale Italiei de colecţii de carte românească pentru folosul comunităţilor de români  din 

zonele respective. 

 

În Anul Cărții, Biblioteca Metropolitană București are printre obiectivele sale şi trimiterea de 

carte românească peste graniţele ţării, acolo unde sunt comunităţi de români, pentru 

constituirea de biblioteci/colecţii de carte românească. 

 

Sursă: http://www.rgnpress.ro  

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/31287-2019-09-05-07-33-48.html
http://www.rgnpress.ro/
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MRP ANUNȚĂ ÎNCEPEREA CELEI DE-A DOUA SESIUNI DE FINANȚARE PENTRU ANUL 

2019 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-celei-de-a-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță începerea celei de-a doua sesiuni de 

finanțare pentru anul 2019, în perioada 28 august – 13 septembrie. 

 

Solicitanții pot transmite documentele conform “Ghidului Beneficiarului 2019” și 

„Documentarului 2019”, în perioada mai sus menționată, atât pe adresa de e-mail 

proiecte@mprp.gov.ro, cât și prin poștă/curier sau personal, la adresa Bulevardul Primăverii 

nr. 22, sector 1, București. 

 

Facem precizarea că în cazul aprobării proiectului, beneficiarul are obligația de a transmite 

toată documentația în original sau confom cu originalul, prin poștă/curier sau personal. 

 

Liniile prioritare pentru această sesiune de finanțare sunt Educație – „Nicolae Iorga” și Mass-

media – „Mihai Eminescu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.mprp.gov.ro  

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-celei-de-a-doua-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/
http://www.mprp.gov.ro/
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Români de pe toate meridianele iau parte la Forumul Românilor de Pretutindeni 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/romani-de-pe-toate-meridianele-iau-parte-la-forumul-romanilor-de-pretutindeni/ 

 

Reprezentanți ai mediului asociativ românesc din străinătate și profesioniști români din diverse 

domenii iau parte, în perioada 4-8 septembrie 2019, la Forumul Românilor de Pretutindeni, 

organizat la București de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). 

 

Deschiderea oficială are loc joi, 5 septembrie, ora 9:00, la Phoenicia Grand Hotel – Sala de 

conferințe Kadisha. 

 

Presa va avea acces la deschiderea evenimentului, programată în intervalul orar 9:00 –  

10:15. 

 

Din partea Guvernului României vor participa și vor susține discursuri premierul Viorica 

Dăncilă, ministerul pentru românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, ministrul finanțelor 

publice, Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, Roxana Mînzatu, ministrul 

turismului, Bogdan Trif, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei. 

 

Forumul Românilor de Pretutindeni reunește peste 120 de reprezentanți ai românilor din 

diaspora și din comunitățile istorice. Vor participa invitați din Ucraina, Republica Moldova, 

Albania, Cipru, Grecia, Spania, SUA, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Islanda, Rusia, 

Israel, Portugalia, Belgia, Liban, Olanda, Germania, Irlanda, Suedia, Austria, Gabon, Australia, 

Turcia, Suedia, Malaysia, Canada. 

 

Participanții vor lua parte la sesiuni de lucru, ateliere și dezbateri alături de reprezentanți ai 

unor instituții precum MRP, Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Persoane, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 

http://www.mprp.gov.ro/web/romani-de-pe-toate-meridianele-iau-parte-la-forumul-romanilor-de-pretutindeni/


 
 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

26 

Agriculturii, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Turismului, Ministerul Tineretului 

și Sportului etc. 

 

Printre tematicile propuse se regăsesc: 

 

Educația în limba română; 

Investiții și oportunități de revenire în România; 

Votul în străinătate; 

Oportunitățile de finanțare oferite de MRP; 

Informarea cetățenilor români din afara granițelor privind drepturile și libertățile pe care le au; 

Sprijinirea promovării imaginii României, a limbii, culturii și civilizației române în afara țării de 

către reprezentanții comunităților de români din străinătate. 

Scopul acestui proiect este de a promova dialogul între românii din afara granitelor țării și 

statul roman și de a pune la dispoziția membrilor comunităților românești de peste hotare o 

platformă de lansare a ideilor, de dezbatere a propunerilor, de identificare, împreună cu factorii 

de decizie din țară, a soluțiilor care să vină în întâmpinarea necesităților fiecărei comunități 

românești din afara granițelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.mprp.gov.ro  

 

http://www.mprp.gov.ro/
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Scandal uriaș din cauza votului de 3 zile în Diaspora. Ambasadorii: Vă bateți joc de 

noi?”. Costurile cresc de 9 ori 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/scandal-urias-din-cauza-votului-de-3-zile-

in-diaspora-ambasadorii-va-bateti-joc-de-noi-costurile-cresc-de-140-de-ori-1182829 

 

Votul din Diaspora la alegerile prezidențiale din noiembrie, care se va desfășura pe parcursul a 

trei zile, vineri, sâmbătă și duminică, ridică mai multe probleme de logistică decât au fost luate 

în calcul la adoptarea noii legislații electorale prin care s-a dorit să nu se mai repete ceea ce s-

a întâmplat în 26 mai la alegerile europarlamentare în secțiile de votare din afara țării. 

Ambasadorii care au comunități mari de români au avut o întâlnire foarte tensionată, 

săptămâna trecută, cu reprezentanții MAE, AEP și STS, reproșându-le acestora că este 

imposibil să rezolve, logistic, cerințele introduse în legislație.  

 

Cea mai mare problemă, au explicat surse participante la întâlnirea dintre ambasadori, 

secretarul general al MAE, prim adjunctul de la STS și președintele AEP, Constantin Mitulețu, 

este legată de spațiile pe care ambasadele trebuie să le închirieze pentru organizarea 

alegerilor. 

 

Asta deoarece nu sunt suficiente 3 zile pentru închiriere, ci este nevoie de 7 sau 8 zile, timp în 

care în aceste spații se instalează cabine de vot, se pregătesc urne, se fac întâlniri ale 

membrilor secției de votare, numărătoarea voturilor, curățenie etc. Locațiile publice din 

străinătate la care ar putea apela ambasadele sunt greu de eliberat pe parcursul unei 

săptămâni de lucru, iar locațiile private sunt foarte scumpe, explică ambasadorii contactați de 

Digi24.ro.  

 

În plus, există și o problemă legată de experiențele trecute cu români supărați în ziua votului. 

”Eu voi avea mari dificultăți să găsesc spații pentru secții pentru că nici nu mai vor să audă de 

români. Și acum pe pereții unei clădiri în care a fost secție de vot la europarlamentare e scris 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/scandal-urias-din-cauza-votului-de-3-zile-in-diaspora-ambasadorii-va-bateti-joc-de-noi-costurile-cresc-de-140-de-ori-1182829
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/scandal-urias-din-cauza-votului-de-3-zile-in-diaspora-ambasadorii-va-bateti-joc-de-noi-costurile-cresc-de-140-de-ori-1182829
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m...e PSD”, a povestit un șef de misiune diplomatică.  

 

În afară de locații, a fost ridicată și problema personalului la întâlnirea cu autoritățile 

însărcinate cu organizarea votului în Diaspora. Cei care vor face parte din comisiile de la 

secțiile de vot trebuie să își ia concediu cel puțin 8 zile pentru a putea acoperi activitățile 

obligatorii legate de procesul electoral. În plus, numărul secțiilor de votare se dublează în 

Diaspora și vor crește și costurile necesare plății celor care vor face parte din comisii.  

 

Discuțiile ambasadori-autorități au fost ”neplăcute” și chiar cu ”urlete”. Potrivit unor surse 

participante, Ovidiu Grecea, consulul  general al României la Vancouver, ar fi strigat: ”Vă bateți 

joc de noi?” 

 

Constantin Mitulețu, președintele AEP, a explicat pentru Digi24.ro că numărul de secții de 

votare a fost mărit la 900, mai mult decât dublu față 441 câte s-au dovedit insuficiente la 

alegerile din 26 mai.  

 

”Problemele pe care le-au ridicat ambasadorii țin doar de misiunile lor diplomatice. Întinderea 

votului din Diaspora pe mai multe zile creează aceste probleme, majoritatea fiind de natură 

logistică. Gândiți-vă însă, că și Președintele, și premierul, și Parlamentul au propus inițial 7 

zile. Noi, AEP, am fost singura instituție care am susținut și am insistat pentru votul pe 3 zile. 

Am cântărit, am analizat că e mult pe 7 zile. Dacă făceam pe 7 zile era și mai rău. În acest 

moment, din ce ne-a comunicat MAE, sunt aproximativ 900 de secții de vot în Diaspora”,, a 

declarat Mitulețu. Costul estimativ al votului din Diaspora este de aproximativ 35 de milioane 

de euro, din care 10 milioane de euro este costul suportat de AEP pentru votul prin 

corespondență și buletinele de vot. Anii trecuți suma cheltuită pentru votul în Diaspora era în 

jur de 4 milioane de euro, a mai explicat președintele AEP. 

 

Sursă: https://www.digi24.ro  

 

https://www.digi24.ro/
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DĂNCILĂ: AM CERUT AEP SĂ EXTINDĂ TERMENUL PENTRU ÎNSCRIEREA 

ROMÂNILOR DIN STRĂINĂTATE ÎN REGISTRUL ELECTORAL 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/dancila-am-cerut-aep-sa-extinda-

termenul-pentru-inscrierea-romanilor-din-strainatate-in-registrul-electoral-1183233 

 

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că a cerut Autorităţii Electorale Permanente să extindă 

termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul electoral, pentru a creşte 

numărul celor care pot vota prin corespondenţă. De altfel, AEP a anunțat zilele trecute că va 

prelungi cu încă 4 zile perioada de înscrieri a cetăţenilor cu drept de vot străinătate la alegeri, 

a declarat Constantin Mituleţu-Buică pentru DigiFM. 

 

„Împreună cu Parlamentul şi cu celelalte instituţii publice responsabile, am început pregătirea 

organizării şi desfăşurării scrutinului electoral din această toamnă pentru alegerea 

preşedintelui României. La nivelul Guvernului am adoptat un set de măsuri pentru o cât mai 

bună organizare a procesului electoral, indiferent că este exercitat în ţară sau în străinătate. 

După cum ştiţi, pentru românii din diaspora votul va dura trei zile şi va fi organizat atât în secţii 

de votare, cât şi prin corespondenţă. Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de 

Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara graniţelor să 

cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut conducerii Autorităţii Electorale 

Permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în Registrul 

Electoral, astfel încât să crească numărul cetăţenilor care pot vota prin corespondenţă”, a 

declarat Viorica Dăncilă, prezentă la deschiderea oficială a Forumului Românilor de 

Pretutindeni, potrivit Agerpres. 

Doar 30 000 de cetăţeni s-au înscris pe site-ul votstrainatate.ro pentru a vota prin 

corespondenţă sau pentru a opta pentru o secţie de votare. „Este un număr dezamăgitor de 

mic”, a declarat preşedintele AEP la DigiFM. Mituleţu mai spune că vor fi deschise 900 de 

secţii de vot în străinătate. 

Sursă: www.digi24.ro/   

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/dancila-am-cerut-aep-sa-extinda-termenul-pentru-inscrierea-romanilor-din-strainatate-in-registrul-electoral-1183233
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/dancila-am-cerut-aep-sa-extinda-termenul-pentru-inscrierea-romanilor-din-strainatate-in-registrul-electoral-1183233
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