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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

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

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

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

României se numără:   

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

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

economice;  

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

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

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

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

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

etc.);  

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

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

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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DECIZII ALE ADUNĂRII EXTRAORDINARE A UNIUNII ROMÂNILOR DIN SERBIA 

https://www.timpromanesc.ro/decizii-ale-adunarii-extraordinare-a-uniunii-romanilor-din-serbia/ 

 

Ïn baza Statutului şi cererilor scrise, sâmbătă, 1 iunie a.c., în sala de şedinţe a Primăriei 

oraşului Svilajnac (Serbia de Răsărit), s-a convocat cea de a II-a Adunare Extraordinară a 

Uniunii Românilor din Serbia (URS), la care a participat 64 de delegaţi, reprezentanţi ai 

asociaţilor/organizaţilor constitutive a URS-ului, oaspeţi şi reprezentanţi mass-media. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, pe ordinea de zi au figurat 5 puncte, ”fiecare având o 

importanţă majoră pentru etnicii români de pe întreg teritoriul Serbiei”. După stabilirea 

regulamentului de lucru, s-a trecut la alegerea preşedenţiei de lucru în componenţă – Jiva 

Momirovici, Octavian Suciu, Milan Micşa, Viorel Nicolaievici şi Anta Jurcon. 

 

”Ordinea se zi a fost adoptată în unanimitate, iar Adunarea Extraordinară s-a desfăşurat după 

următorul program: Adoptarea hotărârii cu privire la cererile noilor asociaţii/organizaţii de 

aderare la Uniunea Românilor din Serbia, Adoptarea şi înaintarea Memoriului pentru  

introducerea programului preşcolar de pregătire obligatoriu în limba română (clasa zero) la 

Vârşeţ (Voivodina), Analiza situaţiei în cadrul minorităţii române din Serbia (Serbia de Nord- 

 

Est, Timoc, Valea Moravei şi Voivodina) şi Restructurarea şi reorganizarea Uniunii Românilor 

din Serbia. 

 

În baza cererilor scrise a două organizaţii, trimise Consiliului Director URS – Asociaţia 

Românilor Etnici „Dunărea” din Belgrad, preşedinte Dejan Markovici şi Asociaţia „Eudava 

Kladovo” din Cladova, preşedinte Zika Kržaljevici, au fost acceptate cu vot unanim cererile de 

aderare la alianţa Unică Românească, URS. La ora actuală URS-ul are în componenţă 18 

organizaţii/asociaţii din Timoc şi Voivodina şi este cel mai important şi reprezentativ for al 

https://www.timpromanesc.ro/decizii-ale-adunarii-extraordinare-a-uniunii-romanilor-din-serbia/
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românilor din Serbia; Românii Independenţi din Serbia – Dr Dorinel Stan, Familia –Traian 

Trifu-Căta, Banatica – Octavian Suciu, Unirea Românilor – Ljubomir Brânduşan, Renaşterea 

Românilor din Serbia – Vlada Savici, Iniţiativa Românilor din Serbia – Bojan Barbuţici, Centrul 

Cultural Informativ al Românilor din Serbia – Daniel Petkovski, Unirea Românilor din Serbia 

„Dunărea” – Bojko Stankovici, Agenţia pentru Infirmarea şi Documentarea  Românilor – Zoran 

Sibinovici, Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor „Dunărea” – Tihan Matasarevici 

(suspendată 6 luni), KUD „Aleksa Nikolić” – Bane Kraciunovici, Curcubeul – Sasa Jovanovici, 

Podul lui Trăian – Anta Zurconu, Românii din Homolje – Saşa Jovanovici, Asociaţia Cadrelor 

Didactice de Etnie Română din Serbia – Jivoslav Lazici, Românii Împreună – Jiva Momirovici. 

 

Următorul punct, Adoptarea şi înaintarea Memoriului pentru introducerea programului 

preşcolar obligatoriu (clasa zero) în limba română la Vârşeţ, a fost adoptat în unanimitate şi 

urmează să fie depus Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, 

Administraţei Şcolare de la Zrenjanin, Primăriei oraşului Vârşeţ şi corpului diplomatic 

românesc din Serbia. Memoriul este semnat de Asociaţia obştească „Românii Independenţi 

din Serbia” şi ”Uniunea Românilor din Serbia”. Preşedintele RIS, Dr Dorinel Stan a prezentat 

succint situaţia învăţământului românesc în municipiul Vârşeţ, precum şi necesitatea 

introducerii clasei zero în limba română la Vârşeţ. 

 

La următorul punct pe ordinea de zi, Analiza situaţiei actuale în cadrul minorităţii române din 

Serbia, pe această temă au fost exprimate analize, opinii şi puncte de vedere de Jivoslav 

Lazici, Viorel Cioloca, Ljubomir Branduşan, Dorinel Stan, Octavian Suciu, Saşa Jovanovici şi 

Jiva Momirovici. 

 

Adunarea Extraordinară a URS-ului s-a terminat cu ultimul punct pe ordinea de zi 

(Reorganizarea şi Restructurarea Uniunii Românilor din Serbia). În această ordine de idei, Dr 
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Dorinel Stan a expus noul concept de reorganizare şi restructurare a URS-ului, iar propunerea 

 

Listei cu noua structură de conducere a alianţei, a fost acceptată în unanimitate. 

 

Noua structură de conducere a URS-ului, cu mandat de doi ani (rotarea funcţiilor 

 

Voivodina-Timoc), are următoarea componenţă: 

 

Preşedinte: Octavian Suciu (Voivodina) 

 

Primvicepreşedinte: Jivoslav Lazici (Timoc) 

 

Vicepreşedinţi: Saşa Jovanovici (Timoc) şi Viorel Nicolaievici (Voivodina) 

 

Secretar URS: Jiva Momirovici (Timoc) 

 

Secţiunea Femei: Camelia Savici 

 

Secţiunea Tineretului Român: Călin Iorga (Voivodina) 

 

Coordonator direcţie Învăţământ: Cristian Tânţar (Voivodina) 

 

Coordonator direcţie Culte: Anta Jurcon 

 

Evenimentul a fost urmărit de Radio şi Televiziunea Voivodinei – programul în limba română, 

Radio şi Televiziunea Panciova, Glasul Cerbiciei – publicaţie de actualitate, cultură şi istorie a 

românilor din Serbia şi Petrovac Info. 
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Organizarea Adunării Extraordinare a URS-ului la Svilajnaţ, reprezintă primul eveniment 

românesc de amploare în istoria seculară a oraşului, care s-a desfăşurat în această aşezare 

din Serbia de Răsărit. 

 

Uniunea Românilor din Serbia (URS) este nucleul puternic al societăţii civice româneşti din 

Serbia, care apără şi reprezintă interesele majore a celor peste 250.000 de români care trăiesc 

în Timoc şi Voivodina – Vocea Românească în Serbia”, se mai arată în comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA CERNĂUŢI VA AVEA LOC UN SALON INTERNAŢIONAL DE CARTE ROMÂNEASCĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30576-2019-06-05-11-54-16.html 

 

Consulatul General al României la Cernăuţi, în parteneriat cu Editura „Alexandru cel Bun" şi 

Centrul Media BucPress – asociaţia jurnaliştilor români din Ucraina, organizează la Cernăuţi 

Salonul Internaţional de Carte Românească (ediţia a VI-a). Evenimentul are loc în contextul 

preluării de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, transmite 

Bucpress, preluat de Romanian Global News. 

 

Salonul internaţional de carte are ca scop popularizarea cărţii româneşti în Ucraina, informarea 

cititorilor despre cele mai importante cărţi apărute în Ucraina, România şi Republica Moldova. 

Evenimentul are ca scop promovarea valorilor comune în zona transfrontalieră Ucraina-

România prin intermediul cărţii tipărite şi a unor discuţii pe teme istorice, culturale şi 

jurnalistice. 

 

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Regională „Myhailo Ivasiuk" din Cernăuţi (strada 

Kobyleanska, nr. 47) în data de 7 iunie, ora 10:00. În afară de cărţi apărute la Cernăuţi, vor fi 

prezentate în capitala Bucovinei istorice noi apariţii editoriale din Bucureşti, Iaşi, Suceava şi 

Chişinău. De asemenea, la eveniment sunt invitaţi să participe autori ucraineni, care au 

abordat în lucrările lor tematici româneşti. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30576-2019-06-05-11-54-16.html
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„GĂTIM CU STRĂMOŞII” ŞI ZIUA ROMÂNILOR DIN CHITIGHAZ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30575-2019-06-05-11-50-52.html 

 

Vineri, 31 mai 2019, a avut loc la o manifestare cultural-artistică, la Liceul „Nicolae Bălcescu" 

din Gyula, intitulată „Gătim cu strămoşii".La eveniment a participat şi Consulul general al 

României la Gyula, Florin Vasiloni, se arată într-o corespondenţă primită la redacţie, preluată 

de Romanian Global News. 

 

Manifestarea „Cook with your ancestors", care marcheaz ă cel de-al doilea trimestru de lucru 

din cadrul proiectului „Healthy Traditions – Science for Next Generation", finanţat de Uniunea 

Europeană în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Proiectul este implementat 

de Asociaţia „Iris Research" din Arad, în calitate de beneficiar şi de Universitatea de Vest din 

Timişoara (UVT) şi Liceul „Nicolae Bălcescu" din Gyula (LNB), în calitate de parteneri. 

 

La eveniment au participat printre alţii, Otilia Hedesan, prorectorul UVT, Maria Gurzău 

Csegledi, directorul LNB; Claudia Toma, preşedinte Iris Research; Eva Iova Şimon, redactor-

şef al publicaţiei "Foaia Românească", Delia Kovacs, redactor-şef al publicaţiei "Cronica", 

Valentin Bot, primarul localităţii Şiria (jud. Arad), profesori şi elevi, precum şi alţi invitaţi. 

 

Consulul general Florin Vasiloni a subliniat în intervenţia sa în primul rând utilitatea acestui 

proiect, precum şi a întregului program Interreg şi în al doilea rând, faptul că o mai bună 

cunoaştere a tradiţiilor locale poate avea un efect benefic pentru păstrarea identităţii şi a 

specificităţii comunităţii româneşti din Ungaria. 

 

Manifestarea a cuprins un spectacol folcloric, în care au evoluat elevi ai LNB, sub coordonarea 

prof. Ioan Nedrău, Ansamblul"Şiriana", finaţat de Primăria Şiria şi un workshop în cadrul căruia 

s-au gătit şi gustat mâncăruri tradiţionale româneşti. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30575-2019-06-05-11-50-52.html
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De asemenea, Autoguvernarea Română din Chitighaz (Ketegyhaza) a organizat în ziua de 1 

iunie o amplă manifestare, intitulată "Ziua Naţionalităţii Române la Chitighaz", la care au 

participat sute de persoane. 

 

La orele dimineţii s-a dat startul unui concurs de gătit la care au participat multe echipe. Partea 

cultural-artistică a fost asigurată de către cele mai reprezentative formaţii artistice ale 

comunităţii româneşti din Ungaria: Ansamblul de la Micherechi (Mehkerek); Ansamblul din 

Aletea (Elek); Ansamblul "Doina Bihorului", coordonat de Gheorghe Gros din Chitighaz şi 

Ansamblul Liceului "Nicolae Bălcescu" din Gyula, dar şi formaţii artistice sosite din România 

precum "Doina Crişului" din Ineu şi "Şiriana" din Şiria, ambele din judeţul Arad. 

 

În prima parte a zilei, prof. Maria Sarca Zombai, (profesor pensionar şi deputat AŢRU) a lansat 

la biblioteca din localitate cartea cu titlul „Instituţiile înfiinţate de românii ortodocşi din 

Chitighaz". Manifestarea a cuprins şi momente dedicate " Zilei Copiului", 1 iunie. 

 

Manifestarea a debutat cu cuvintele de salut adresate de către consulul general al României la 

Gyula, Florin Vasiloni; Traian Cresta, purtătorul de cuvânt al minorităţii româneşţi în 

Parlamentul de la Budapesta; Alexandru Fina, preşedintele interimar al Autoguvernării 

Româneşti pe Ţară din Ungaria (AŢRU) şi preşedinte al Autoguvernării Româneşti Locale 

Chitighaz; Erika Borbely, directorul Şcolii Generale din Chitighaz şi pr. Florin Olteanu, parohul 

Chitighazului şi protopop ortodox de Gyula. 

 

Printre participanţi s-au regăsit Daniel Banu, consul general al României la Szeged; Tolnai 

Peter, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bekes; Maria Kalcso, primarul comunei Chitighaz; 

Rakoczine Tripon Emese, viceprimarul Chitighazului; Gheorghe Cozma, directorul Oficiului 

AŢRU; Mariana Negreu Vetro, directorul Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU; 
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Maria Gurzău Czegledi, directorul Liceului „Nicolae Bălcescu" din Gyula, Petru Sălăjan, 

directorul Şcolii Generale din Aletea; Valentin Bot, primarul localităţii Şiria (jud. Arad); 

reprezentanţi ai Mass-Media în limba română din Ungaria, ai autoguvernărilor româneşti din 

mai multe localităţi ungare, ş.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PROIECT IEH: ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI SĂRBĂTORITĂ DE ROMÂNII DIN 

BULGARIA, LA VIDIN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30568-2019-06-04-08-43-28.html 

 

 Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni a derulat proiectul "Ziua 

Românilor de Pretutindeni la Vidin", în Bulgaria, în data de 1 iunie 2019. Proiectul a fost 

implementat în parteneriat cu „AVE" – Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, la eveniment 

participând şi Matei Cristea, prim-colaborator al Ambasadei României în Republica Bulgaria, 

transmite Romanian Global News. 

 Evenimentul s-a defăşurat la restaurantul Ponti din Vidin. Aici, în cadrul conferinţei 

„Promovarea şi păstrarea limbii române în Bulgaria la clasele pilot cu predare în limba 

română", au luat cuvântul cuvântul profesori din România şi Bulgaria. 

Olga Nicova şi Dan Lupescu, prof.univ. Nicu Vintilă, prof. univ.Dinică Ciubotea, Filip Georgiev 

şi dr. Ivo Gheorghiev au evidenţiat rolul şi importanţa limbii române pentru comunitatea 

românească din Bulgaria.precum şi importanţa învăţării limbii române în şcoală. 

 Ziua Românilor de Pretutindeni s-a încheiat cu un recital de poezii, cântece şi dansuri 

populare susţinute de copiii români de la clasele pilot de Limbă, cultură şi spiritualitate 

românească. Aceste clase funcţionează în afara învăţământului de stat din Bulgaria, unde, din 

păcate, nu există învăţământ în limba română, şi nici ore de predare a limbii române pentru 

numeroasa comunitate românească din zona Vidinului şi românilor aşezaţi de-a lungul Dunării. 

 Acţiunea îşi propune să contribuie la păstrarea şi promovarea identităţii culturale, etnice 

şi lingvistice a comunităţii istorice româneşti din Bulgaria. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30568-2019-06-04-08-43-28.html
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OLANDEZII CAUTĂ GRĂDINARI 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-gradinari/ 

 

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

457 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Ungaria – 118 locuri de muncă pentru: ajutor bucătar, asistent comercial, brutar, bucătar, 

casier, cofetar, consilier vânzări, dulgher, electrician de reparaţii frigidere, facturist, lucrător în 

construcţii, manipulant mărfuri pe raft, măcelar, montator structuri pentru construcţii, montator 

structuri metalice, muncitor necalificat, operator la maşini de prelucrare în industria alimentară, 

sudor, vânzător. 

 

Germania – 104 locuri de muncă pentru: bucătar, electrician, grădinar, inspector tehnic de 

tren, măcelar, manipulant bagaje, maseur, mecanic de locomotivă, mecanic de proces – 

maşini producţie muluri, mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, mecanic – 

maşini de prelucrare a plasticului, operator maşini CNC, operator spălări industriale, operator 

stivuitor, ospătar, recepţioner, şef de echipă, şofer de camion, specialist logistică depozit, 

specialist siguranţă transport pe calea ferată, sudor, tâmplar, tehnician electrician/electronist, 

tehnician sondaje topografice. 

 

Olanda – 85 locuri de muncă pentru: culegător ardei, muncitor necalificat în grădinărit şi 

horticultură, procesor bulbi de flori; 

 

Norvegia – 66 locuri de muncă pentru: grădinar, instalator ventilaţie, lucrător în producţie, 

mecanic auto, medic hematolog, operator CNC/maşinist, ospătar, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

 

Austria – 37 locuri de muncă pentru: montator de mobilă; muncitor calificat în domeniul 

https://www.timpromanesc.ro/olandezii-cauta-gradinari/
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forestier; 

 

Danemarca – 13 locuri de muncă pentru: inginer agronom/horticultor, mecanic utilaje fermă, 

operator maşini ambalare; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

 

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: instalator de schele; 

 

Suedia – 8 locuri de muncă pentru: mecanic; 

 

Belgia – 3 locuri de muncă pentru: inginer dezvoltare hardware, inginer proiectant CAD, 

manager financiar proiect. 

 

Franţa – 1 loc de muncă pentru: lucrător polivalent hotel. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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FESTIVALUL BUCURIEI A FOST ORGANIZAT ŞI DE PROTOPOPIATUL ABRUZZO-

MOLISE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30561-festivalul-bucuriei-a-fost-organizat-i-de-protopopiatul-

abruzzo-molise-.html 

 

Duminică, 02 iunie, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Italiei şi sub îndrumarea preacucernicului părinte protopop Alin Iarca, Protopopiatul 

Abruzzo-Molise împreună cu organizaţia de tineret Nepsis şi Trinitas TV, a organizat a XI-a 

ediţie a Festivalului Bucuriei, a consemnat preot Constantin Bolohan, responsabil mass-media 

al Protopopiatului Abruzzo-Molise, preluat de Romanian Global News. 

 

Evenimentul a fost găzduit de Parohia "Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana" din 

Pescara, în curtea bisericii nou construită. 

 

Copii şi tineri din toate parohiile protopopiatului au pregătit şi prezentat momente artistice, 

având ca temă satul românesc, copilăria şi viaţa la ţară. 

 

De asemenea, au participat şi interpretele de muzică populară Maria Beatrice Băndoiu şi Ana 

Maria Pătrăşcioiu. 

 

Totodată, a fost lansat şi proiectul "Şcoala românească din Pescara - Armonizarea şi 

împletirea valorilor româneşti cu cele europene", proiect realizat cu sprijinul financiar al 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30561-festivalul-bucuriei-a-fost-organizat-i-de-protopopiatul-abruzzo-molise-.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/30561-festivalul-bucuriei-a-fost-organizat-i-de-protopopiatul-abruzzo-molise-.html
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VIZITA DE LUCRU A SECRETARULUI DE STAT VICTOR ALEXEEV ÎN REPUBLICA 

SERBIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-republica-serbia/ 

 

În perioada 31 mai – 2 iunie, secretarul de stat Victor Alexeev se află într-o vizită de lucru în 

Republica Serbia, context în care oficialul MRP va participa la mai multe evenimente 

organizate de comunitatea românească din teritoriu şi va avea întrevederi cu reprezentanţi ai 

autorităţilor locale în vederea consolidării relaţiilor româno-sârbe. 

 

Ieri, 31 mai, demnitarul MRP a avut o întrevedere cu primarul Dragan Milic, de la Veliko 

Gradiste, şi cu primarul Vladimir Stojanovic de la Kucevo. Tema principală de discuţie a 

reprezentat-o organizarea unor mese rotunde cu primari din România şi Republica Serbia. 

 

În a doua parte a vizitei, secretarul de stat a luat parte la evenimentul de deschidere a 

proiectului „Cursuri de limba română cu elemente de cultură si civilizaţie. Ziua Limbii Române. 

Suflet de român” derulat de Asociaţia Românii din Homolie. Victor Alexeev a discutat cu 

membrii proiectului, cu elevii înscrişi la aceste cursuri, precum şi cu părinţii lor. La deschidere 

a mai participat şi domnul Viorel Dolha, preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 

România. 

 

Pe parcursul întrevederilor delegaţia MRP a fost însoţită de către Marius Dilof, Consul general 

al României la Zajecar. 

 

În încheierea primei zile de lucru, secretarul de stat Victor Alexeev a participat şi la cea de a 

cincea ediţie a festivalului „Slobodana Lekica”, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de 

muzică românească din zona Omolie. Evenimentul este organizat de Asociaţia românilor de 

pe Valea Pecului „Pincum”, Asociaţia românilor din Neresniţa „Româna bătrână”, Asociaţia 

http://www.mprp.gov.ro/web/vizita-de-lucru-a-secretarului-de-stat-victor-alexeev-in-republica-serbia/
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românilor din Turia „Valea Daişi”, Asociaţia părinţilor care vor copiii lor să înveţe limba română 

la şcoală „Sandu Timoc”, precum şi Forumul european pentru istorie şi cultură, filiala Serbia. 
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COMUNITATEA DE ROMÂNI DIN SERBIA, PE AGENDA MRP 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-de-romani-din-serbia-pe-agenda-mrp/ 

 

În continuarea vizitei secretarului de stat Victor Alexeev în Republica Serbia, în data de 1 iunie 

2019, oficialul MRP a  avut o întrevedere cu primarul localităţii Petrovac, Dusko Nedinic, prilej 

cu care s-a avansat ideea realizării de înfrăţiri între primării din România şi primării din Serbia, 

în mod deosebit Petrovac, Veliko Gradiste şi Kucevo, şi nu numai, în contextul dezvoltării de 

proiecte în beneficiul cetăţenilor din ambele state. Ulterior, secretarul de stat s-a deplasat la 

primăria din Svilajnac unde a participat la proiectul educaţional internaţional „De la Timoc la 

Tisa şi la Nistru”, care îşi propune să creeze o platformă de dezbateri reală şi de efect cu 

privire la problemele cu care se confruntă românii din afara graniţelor. 

 

Totodată, Victor Alexeev a participat, alături de Oana Cristina Popa, Ambasadorul României în 

Republica Serbia, la Festivalul Etnologic de la Belgrad. Evenimentul a avut loc în cadrul Casei 

Armatei şi a constat într- o prezentare de modă orientată către tradiţional şi promovarea 

identităţii prin expunerea de costume populare a minorităţilor naţionale române din Provincia 

Autonomă Voivodina, fiind una din principalele acţiuni de diplomaţie publică organizate de 

Ambasada României la Belgrad pe durata Preşedinţiei Consiliul UE. La activitate au mai 

participat Ivan Bošnjak, co-preşedinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale România – 

Republica Serbia privind minorităţile naţionale, membri ai mediului asociativ românesc, membri 

ai Consiliului Naţional al Minorităţii Române din Serbia, precum şi oficialităţi sârbe. 

 

În încheierea vizitei, în data de 2 iunie a.c. oficialul român a participat, la Biblioteca Naţională 

din Bor, la conferinţa „Sinonimia vlah/român. Limba română în Valea Timocului”, organizată de 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Asociaţia 

pentru cultura românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”. Prin acest eveniment, la care au 

participat clerici ai bisericii ortodoxe române din teritoriu, etnici români, precum şi membri ai 

http://www.mprp.gov.ro/web/comunitatea-de-romani-din-serbia-pe-agenda-mrp/


 

                   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, 

 

18 

mediului asociativ românesc, a fost celebrată Ziua Românilor de Pretutindeni. 

 

Deplasarea a avut loc în contextul dorinţei de intensificare a relaţiilor româno-sârbe, cu scopul 

sprijinirii comunităţii româneşti din teritoriu. 
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MESAJ DE SUFLET AL PAPEI FRANCISC PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/30558-2019-06-03-12-20-21.html 

 

Papa Francisc a adresat, vineri, 31 mai , un prim mesaj în cadrul vizitei istorice desfăşurate în 

ţara noastră, precizând, într-un discurs ţinut la Palatul Cotroceni, că se bucură că se regăseşte 

într-o ţară atât de frumoasă, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, transmite 

Romanian Global News. 

 

În discursul său, Papa a îndemnat la unitate şi armonie şi nu a uitat să facă o menţiune despre 

românii din diaspora, într-un context în care zilele acestea se vorbeşte mai mult decât oricând 

despre românii plecaţi în străinătate. 

 

Papa Francisc a adus şi un omagiu călduros românilor care au emigrat pentru a-şi putea ajuta 

familiile. 

 

"Trebuie să recunoaştem totodată că transformările generate de deschiderea spre o nouă eră 

au atras după sine, odată cu beneficiile, şi apariţia unor inevitabile obstacole de depăşit şi a 

unor consecinţe care nu sunt întotdeauna uşor de rezolvat pentru a păstra stabilitatea socială 

şi pentru buna administrare a ţării. Mă refer în primul rând la fenomenul emigraţiei, care a 

determinat milioane de oameni să-şi lase casa şi patria pentru a căuta noi oportunităţi de lucru 

şi de viaţă demnă. Mă gândesc la depopularea atâtor sate care, în câţiva ani, s-au văzut 

părăsite de o mare parte a locuitorilor lor", a mai spus Suveranul Pontif". 

 

"Aduc omagiu sacrificiului făcut de numeroşii fii şi fiice ale României care, prin cultura, 

patrimoniul şi valoarea muncii lor, îmbogăţesc ţările în care au emigrat, şi care prin fructele 

muncii lor ajută familiile rămase acasă în patria lor", a spus Suveranul Pontif în discursul său, 

susţinut vineri, 31 mai, la Palatul Cotroceni. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/30558-2019-06-03-12-20-21.html


 

                   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, 

 

20 

 

Papa Francisc a salutat progresele făcute de România în ultimii 30 de ani, a cerut tuturor 

forţelor politice, sociale şi economice să lucreze împreună pentru binele comun al poporului 

român. 

 

"Dumnezeu să binecuvânteze România!", şi-a încheiat Papa Francisc discursul în apaluzele 

prelungite ale audienţei de la Palatul Cotroceni 

 

Sute de oameni l-au aşteaptat, duminică, pe Papa Francisc la ultima oprire a Sanctităţii Sale în 

România, pe Aeroportul din Sibiu. Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa 

Francisc 2019" a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, traseul de deplasare al 

Sanctităţii Sale spre aeroportul din Sibiu s-a modificat, fiind ales planul de rezervă, pe cale 

rutieră. Schimbarea planului prin care s-a ales calea terestră, şi nu elicopterul, nu a afectat 

programul anunţat iniţial. 

 

Un curcubeu a apărut deasupra Aeroportului din Sibiu în momentul în care aeronava în care 

se afla Papa se pregătea să decoleze, la încheierea vizitei apostolice de trei zile a Sfântului 

Părinte în România. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

 

În data de 4 iunie 2019, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării din Senatul României, a fost dezbătută L216/2019 - Propunere legislativă privind 

modificarea legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte raport de respingere. 


