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LA PRIMĂRIA DIN SOLOTVINO (UCRAINA) VA FI INAUGURAT CENTRUL DE 

INFORMARE AL ROMÂNIEI (CIR) 

https://www.timpromanesc.ro/la-primaria-din-solotvino-ucraina-va-fi-inaugurat-centrul-de-informare-al-romaniei-

cir/ 

 

La 26 august 2018 va avea loc deschiderea oficială a Centrului de Informare al României 

(CIR) din cadrul Primăriei Solotvino, proiect realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni şi implementat de asociaţii ”Nadia” (Speranţa) şi ”Maramureş-Solotvino” din 

localitate, anunţă Consulatul României la Solotvino. 

 

Centrul de Informare al României este o unitate de informare, promovare şi predare a limbii, 

culturii şi civilizaţiei româneşti, fără personalitate juridică şi care îşi desfăşoară activitatea …în 

cadrul Primăriei din Solotvino. 

Principalele atribuţii ale C.I.R. Solotvino sunt: 

– asigurarea condiţiilor didactice şi materialelor pentru studierea limbii române de către 

studenţi, elevi, profesori şi publicul interesat; 

– elaborarea, iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte în domeniul lingvistic; 

– organizarea unor activităţi extra-curriculare destinate promovării limbii, culturii şi civilizaţiei 

româneşti; 

– găzduirea unor evenimente culturale; 

– organizarea de evenimente cu ocazia sărbătorilor publice importante: Ziua Naţională a 

României, Ziua Culturii Naţionale, Ziua Limbii Române, Ziua Europei etc.; 

– promovarea culturală, educaţională şi turistică a României, ca stat membru al Uniunii 

Europene; 

– informarea cu privire la principalele evoluţii din sfera socială, economică şi publică din 

România, inclusiv cele derivate din statutul României de stat membru al Uniunii Europene; 

– promovarea colaborării transfrontaliere; 

– orice alte activităţi din competenţa Centrului. 

 

Reamintim că, în luna aprilie, Gheorghe Uhali, primarul oraşului Solotvino, Anica Bococi, 

https://www.timpromanesc.ro/la-primaria-din-solotvino-ucraina-va-fi-inaugurat-centrul-de-informare-al-romaniei-cir/
https://www.timpromanesc.ro/la-primaria-din-solotvino-ucraina-va-fi-inaugurat-centrul-de-informare-al-romaniei-cir/
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preşedintele asociaţiei „Maramureş-Solotvino” şi Mihail Tocar, preşedintele Asociaţiei „ 

Speranţa”, au semnat, la sediul Consulatului României la Solotvino, o Înţelegere privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Informare al României în cadrul Primăriei Solotvino 

(Slatina). Cele două asociaţii din Solotvino şi-au anunţat intenţia de a scrie un proiect adresat 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care să permită amenajarea spaţiului, dotarea şi 

deschiderea efectivă a Centrului, precum şi finanţarea activităţilor până la sfârşitul anului în 

curs. 

 

Consulatul României la Solotvino felicită semnatarii acestei Înţelegeri şi îi asigură de tot 

sprijinul său pentru o activitate de succes a Centrului de Informare al României din cadrul 

Primăriei. 

 

Centrul de Informare al României la Slatina/Solotvino (Ucraina), ca parte a demersurilor 

guvernamentale pentru sprijinirea comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării în 

promovarea şi conservarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice, a fost aprobat de Guvernul 

României în şedinţa din 13 septembrie 2017. Rolul centrelor de informare este promovarea 

intereselor României în relaţia bilaterală de predare a limbii române şi a elementelor de cultură 

şi civilizaţie românească prin elaborarea unor proiecte în domeniul lingvistic şi organizarea 

unor evenimente culturale şi de diplomaţie publică şi culturală, precum şi a sărbătorilor 

naţionale. 

 

Memorandumul adoptat de guvern prevedea înfiinţarea centrului de la Slatina/Solotvino până 

la finalul anului trecut, fiind o prioritate asumată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

pentru 2017. 

 

Începând cu anul 2015, astfel de unităţi au fost deschise şi la Comrat şi Bălţi (Republica 

Moldova) şi Ismail (Regiunea Odessa, Ucraina). 

 

Pe lista viitoarelor Centre de Informare pe care România intenţionează să le deschidă în 
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comunităţile româneşti din afara graniţelor mai figurau alte două centre – la Bor (Serbia/Valea 

Timocului) şi Korcea (Albania), zone în care există importante comunităţi româneşti. 

 

 

Sursa foto: Consulatul României la Solotvino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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„CHEIA SPRE ŢARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ŞI VALEA TIMOCULUI” 

https://www.timpromanesc.ro/cheia-spre-tara-pentru-republica-moldova-si-valea-timocului/ 

 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni din subordinea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi 

cu Asociaţia pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum” derulează în 

perioada 5 – 10 august 2018, la Bucureşti şi în Timocul sârbesc proiectul „Cheia spre Ţară 

pentru Republica Moldova şi Valea Timocului”. Timp de şase zile vor avea loc excursii 

tematice în Bucureşti şi localităţi din Valea Timocului pentru ansamblul etno-folcloric 

„Romaniţa”, format din elevi ai Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” 

din Chişinău, promotori ai folclorului românesc, premiaţi în mai multe concursuri internaţionale 

de profil. 

 

Proiectul are drept scop familiarizarea celor 23 de elevi basarabeni cu tradiţiile şi elementele 

de folclor românesc şi obiectivele turistice istorice încărcate de spiritualitate românească din 

Timoc, dar şi din stânga Prutului, în vederea recuperării şi menţinerii vii a memoriei istorice şi a 

conştientizării apartenenţei la neamul românesc. 

 

În acelaşi context, Ansamblul „Romaniţa” va susţine pe 9 august, în satul Bucea de lângă 

oraşul Bor din Timoc, un spectacol folcloric în cadrul Festivalului de jocuri şi dansuri populare, 

prilejuit de sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Pantelimon. 

 

Totodată, ansamblul va vizita parohii din Timoc şi castre romane şi va avea întrevederi cu 

lideri ai comunităţii de români din zonă. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/cheia-spre-tara-pentru-republica-moldova-si-valea-timocului/
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VĂMILE DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA AU IDENTIFICAT MAI MULTE MĂSURI 

PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI TRANSFRONTALIER DINTRE CELE DOUA STATE 

ROMÂNEŞTI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28401-2018-08-09-09-26-38.html 

 

Serviciul Vamal din Republica Moldova şi autoritatea vamală din România au convenit asupra 

unui set complex de acţiuni orientate spre fluidizarea circulaţiei transfrontaliere în perioada 7 – 

31 august, atunci când fluxurile cresc în medie cu peste 20%, tramsmite www.moldova.org, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Măsurile coordonate sunt prevăzute într-un plan comun de acţiuni, semnat marţi, la Albiţa, de 

către directorul Serviciului Vamal din Republica Moldova, Vitalie Vrabie şi Bogdan Lari Mihei, 

vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din România, coordonator al 

activităţii structurilor vamale. 

 

Dialogul a fost intensificat inclusiv în urma recentei vizite a premierului Republicii Moldova, 

Pavel Filip la postul vamal Leuşeni, unde a identificat mai multe nesincronizări care provoacă 

extinderea timpului de traversare a frontierei cu România. Totodată, Pavel Filip i-a trimis o 

scrisoare omologului său român, Viorica Dăncilă, în care a solicitat implicarea Guvernului 

României în vederea identificării unei soluţii optime pentru accelerarea trecerii frontierei 

comune. 

 

Astfel, cele mai importante măsuri agreate de cele două autorităţi se referă la suplinirea 

numărului de personal şi a echipamentelor de control, utilizarea tuturor pistelor, inclusiv a celor 

de pe sensul opus de traversare, dar şi intensificarea schimburilor de informaţii. 

 

Măsurile dispuse de conducerea Serviciului Vamal mai prevăd implicarea în actul de control a 

şefilor posturilor vamale şi a adjuncţilor acestora, precum şi crearea grupelor de intervenţie, 

membrii cărora sunt rechemaţi din concediu pentru a acoperi necesităţile de personal. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28401-2018-08-09-09-26-38.html
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"Noi monitorizăm non-stop situaţia din posturile de frontieră şi în cazul în care atestăm sporiri 

ale fluxurilor, intervenim pentru a accelera trecerea. Este o perioadă a concediilor, iar asta 

înseamnă că oamenii trebuie să-şi petreacă puţinul timp pe care îl au la odihnă sau cu familia, 

dar nu în vămi. Din acest motiv, este important ca aceştia să beneficieze de un control operativ 

pe ambele părţi ale frontierei", a menţionat Vitalie Vrabie. 

 

La rândul său, şeful Vămilor din România, Bogdan Lari Mihei, a informat despre demersurile 

de suplinire a 210 locuri vacante, precum şi obţinerea aprobării privind suplimentarea statelor 

de personal cu încă 200 de unităţi de funcţii. Aceasta va permite, după cum susţine 

vicepreşedintele ANAF, creşterea numărului de lucrători vamali în posturile cu cele mai mari 

valori de trafic. 

 

Actualmente, cel mai tranzitat post vamal rămâne a fi Leuşeni. Doar săptămâna trecută acesta 

a înregistrat peste 24 000 de traversări ale unităţilor de transport, în timp ce, în celelalte 

perioade ale anului valorile de trafic se cifrează la aproximativ 18 000 traversări. Dacă la 

Leuşeni, tura este formată de 18-19 inspectori, atunci la Albiţa sunt repartizaţi doar 10-12. 

 

Discuţiile au mai vizat necesitatea reabilitării infrastructurii posturilor vamale şi accelerarea 

implementării controlului comun la frontiera cu România. "Sunt două proiecte pe care 

continuăm să le promovăm cu insistenţă, deoarece doar prin realizarea acestora vom uşura 

circulaţia transfrontalieră, creând, în acelaşi timp, condiţii optime de control", a subliniat Vitalie 

Vrabie. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ELEVII DE ETNIE ROMÂNĂ DIN UCRAINA VOR PRIMI BURSE DIN PARTEA 

GUVERNULUI ROMÂN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28394-2018-08-09-08-56-23.html 

 

Elevii de etnie română din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea 

urma stagii de specializare în universităţi din România - Hotărârea Guvernului României a fost 

dată, potrivit Executivului, în scopul promovării şi protejării dreptului cetăţenilor ucraineni de 

etnie română de a studia în limba maternă – informează Agenţia de ştiri BucPress din 

Cernăuţi, preluat de Romanian Global News. 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) va acorda, într-o primă etapă, 1.000 de 

burse, în cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici români cu domiciliul stabil în Ucraina, 

care studiază în şcolile cu predare în limba română. Începând cu data de 1 septembrie toţi 

copiii, care în anul de studii 2017 -2018 au absolvit clasa întâi vor primi o asistenţă de 1000 de 

RON pentru primele 5 luni. 

 

În Transcarpatia, potrivit surselor oficiale de această asistenţă financiară din partea Guvernului 

României vor beneficia circa 225 de copii din cele câteva localităţi româneşti din raioanele 

Teaciv şi Rahiv: Slatina, Apşa de Jos, Biserica Albă, Apşa de MIjloc, Dobric, Plăiuţ, Podişor, 

Strâmtura, Valea Malului, Cărbuneşti, Bouţu Mare şi Bouţu Mic. În present e în plină 

desfăşurare perfectarea actelor, deschiderea conturilor bancare pentru micuţii românaşi din 

Transcarpatia. 

 

Totodată, Ministerul, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, acorda stagii de specializare în 

România pentru 300 de cadre didactice din şcolile româneşti din Ucraina, în scopul dezvoltării 

şi perfecţionării competenţelor de predare a limbii române sau în limba română. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28394-2018-08-09-08-56-23.html
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SILVIA DUMITRACHE RĂSPUNDE MINISTRULUI DE INTERNE ITALIAN: ”SĂ ÎI AJUTAŢI 

PE ANGAJATORI SĂ RESPECTE LEGISLAŢIA ITALIANĂ” 

https://www.timpromanesc.ro/silvia-dumitrache-raspunde-ministrului-de-interne-italian-sa-ii-ajutati-pe-angajatori-

sa-respecte-legislatia-italiana/ 

 

Silvia Dumitrache, preşedinta Asociaţiei Femeilor Românce din Italia – ADRI, reacţionează 

faţă de recentele declaraţii ale ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, privind somarea 

României şi Bulgariei de a limita migraţia ”sclavilor” în Italia.  

 

”Vă reamintim că cetăţenii români sunt exploataţi în Italia. Aşa încât este de datoria 

Dumneavoastră să îi ajutaţi pe angajatori să respecte legislaţia italiană pentru a preveni şi 

reduce traficul de forţă de muncă ieftină, sclavia modernă şi traficul de persoane”, este replica 

Silviei Dumitrache dată oficialului italian. 

 

”Desigur, şi România trebuie să fie mai angajată în acest sens, să informeze, să-şi protejeze 

cetăţenii şi să respecte drepturile omului”, a mai adăugat preşedinta ADRI. 

 

 

Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne şi liderul formaţiunii radicale Liga 

https://www.timpromanesc.ro/silvia-dumitrache-raspunde-ministrului-de-interne-italian-sa-ii-ajutati-pe-angajatori-sa-respecte-legislatia-italiana/
https://www.timpromanesc.ro/silvia-dumitrache-raspunde-ministrului-de-interne-italian-sa-ii-ajutati-pe-angajatori-sa-respecte-legislatia-italiana/
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Nordului, a acuzat România şi Bulgaria că trimit “sclavi” în Europa occidentală, cerând măsuri 

pentru limitarea traficului de persoane şi cazurilor de exploatare, relatează Ştirile Pro TV. 

 

Oficialul italian a precizat, totodată, că se va adresa omologilor săi din România şi Bulgaria 

privind ”importul de sclavi”. 

 

“Vom încerca să aplicăm măsuri de constrângere şi pentru legalitatea transporturilor; în ultima 

perioadă au fost sechestrate 300 de mijloace de transport, autoutilitare cu numere de 

înmatriculare bulgare şi fără asigurare. Există şi un import de sclavi din ţări comunitare: 

România şi Bulgaria. Le voi scrie colegilor mei din aceste ţări pentru că, dat fiind că fac parte 

din Uniunea Europeană, trebuie să ia la rândul lor măsuri pentru controlul mijloacelor de 

transport şi persoanelor. Obiectivul este o gestionare transparentă a transporturilor, aş spune 

chiar un sistem public de transporturi, pentru a opri afacerile grupurilor de crimă organizată”, a 

subliniat Matteo Salvini, potrivit publicaţiei Il Messaggero şi site-ului TGcom24.Mediaset.it, 

conform Hotnews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COPIII ROMÂNI DIN SPANIA COMPLETEAZĂ ”BASMUL ROMÂNESC” 

https://www.timpromanesc.ro/copiii-romani-din-spania-completeaza-basmul-romanesc/ 

 

Cea de-a doua ediţie a „Basmului românesc”, proiect în care copii români din lumea întreagă 

scriu împreună o poveste, a poposit şi la elevii Şcolilor de Limbă, Cultură şi Civilizaţie 

Românească din Tomelloso (Spania), anunţă al Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii 

de pretutindeni. 

 

”Luă Histor cele trei brâie şi plecă spre tărâmul Sfintei Miercuri. Merse cale de trei zile şi trei 

nopţi până ajunse la curtea acesteia. Bătu la poartă şi-i deschise bătrâna , plină de bucurie 

pentru că înţelesese că într-adevăr batrânul împărat îşi iubea fiicele şi tot ceea ce-şi dorea era 

să le vadă împreună. Deoarece sfetnicul a fost atât de curajos şi loial împăratului, aceasta îi 

dărui lui Histor un fluier fermecat şi un fulg, spunându-i: 

 

–    Când ai nevoie de ajutor, fluieră! Lângă tine vor fi ajutoare demne de încredere. 

 

Acesta, mulţumi frumos pentru ajutor,  luă fluierul şi fulgul, urcă pe una dintre lebede şi îsi 

luară  zborul spre Turnul cel Negru, cântând descântecul cosaşului. 

 

După un zbor de trei ceasuri se zăreau vârfurile unor munţi înalţi de credeai că ating soarele. 

 

Voinice, trebuie să trecem pe Tărâmul celălalt. Am ajuns la porţile Turnului Negru. Acum avem 

nevoie de ajutor. Să chemăm pe ………. ” 

 

Fragmentul a fost conceput de elevii români Burlacu Gabriel, Burlacu Adrian, Teleman Natalia, 

Hapcă Alberto, Băluţă Livia, Rogoveanu Doris, Papaleţ Ianis, Popa Andrei, iar desenul îi 

aparţine Denisei Scriitoru, din cadrul Colegiului San Isidro, Colegiului Jose Maria del Moral, 

Colegiului Miguel de Cervantes, Colegiului Maternidad şi Institutului Eladio Cabañero din 

Tomelloso, Spania, coordonaţi de prof. Mihaela Angelescu. 

https://www.timpromanesc.ro/copiii-romani-din-spania-completeaza-basmul-romanesc/
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Ştafeta merge mai departe la Şcolile de Limbã, Cultură şi Civilizaţie Românească din Pedro 

del Pinatar, Regiunea Murcia, Spania pentru a continua basmul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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THE EUROPE KIDS WANT 

https://www.timpromanesc.ro/the-europe-kids-want/ 

 

Copiii şi tinerii din România sunt invitaţi să-şi exprime părerea în sondajul de opinie online 

„Europa pe care şi-o doresc copiii„, pentru a-şi face vocile auzite de către liderii Uniunii 

Europene.„În contextul european marcat de numeroase provocări şi schimbări, eforturile 

noastre trebuie îndreptate către construirea unui viitor solid şi durabil pentru generaţiile 

viitoare. Din această perspectivă, dar şi a faptului că în anul 2019 vom celebra 30 de ani de la 

semnarea Convenţiei privind Drepturile Copilului, am considerat că implicarea copiilor şi 

tinerilor în procesul de pregătire şi exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 

Europene este esenţială, iar România a introdus deja printre tematicile de interes ale 

mandatului problematica drepturilor copilului, educaţia timpurie şi accesul la oportunităţi egale 

pentru grupurile vulnerabile, creşterea adaptabilităţii tinerilor la provocările pieţei muncii 

viitorului sau promovarea parteneriatelor între instituţiile publice şi mediul asociativ, cu scopul 

dezvoltării tinerilor ca parteneri de creare a politicilor publice„, a declarat Victor Negrescu, 

ministrul delegat pentru Afaceri Europene. 

 

Rezultatele sondajului dezvoltat de UNICEF şi Eurochild pentru copiii şi tinerii de pe 

continentul european vor sta la baza discuţiilor ce vor avea loc în plenul Parlamentului 

European cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie 2018, dar şi a 

altor întâlniri la nivel înalt. 

 

„În Uniunea Europeană, 1 din 5 cetăţeni este copil sau tânăr. Este esenţial ca la dezbaterile 

care definesc viitorul Europei să participe copiii şi tinerii. Ideile lor ar trebui să contribuie la 

viitoarele politici europene care să le asigure accesul egal la educaţie, sănătate, integrarea pe 

piaţa forţei de muncă şi o implicare activă în deciziile care le influenţează viaţa. În contextul 

preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Guvernul României are oportunitatea unică 

de a promova la nivel european participarea copiilor„, a subliniat Pieter Bult, reprezentantul 

UNICEF în România. 

https://www.timpromanesc.ro/the-europe-kids-want/
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Copiii şi tinerii din Uniunea Europeană, şi nu numai, sunt invitaţi să răspundă la întrebări pe 

teme diverse despre şcoală, societate, viaţa de familie, preocupări şi speranţe, cât şi despre 

viziunile lor asupra viitorului Europei. Sondajul a fost creat de experţi în drepturile copilului şi 

testat cu copiii prin intermediul focus grupurilor. 

 

Completarea lui durează şapte minute. Nu există răspunsuri greşite. Sondajul este deschis 

până la 21 septembrie 2018. Copiii îl pot completa în limba română pagina 

http://bit.ly/europacopiilor şi în alte 26 de limbi aici: http://www.childrightsmanifesto.eu/europe-

kids-want. 

 

În noiembrie 2017, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a angajat să 

găzduiască în plenul instituţiei pe care o conduce un eveniment anual prin care este analizată 

activitatea acesteia în ceea ce priveşte promovarea drepturilor copilului. Ca urmare a acestui 

angajament, la 20 noiembrie 2018, preşedintele Parlamentului European va găzdui prima 

sesiune plenară la care participă o delegaţie de aproximativ 400 de copii şi tineri. Rezultatele 

sondajului „Europa pe care şi-o doresc copiii” / „The Europe Kids Want” vor constitui baza 

discuţiilor la acest eveniment la nivel înalt. Sondajul este susţinut de organizaţiile din cadrul 

Grupului de acţiune pentru drepturile copilului. 

 

UNICEF este prezent în România şi în alte 190 de ţări şi teritorii pentru a promova 

supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. În 

România, UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea 

civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu mass media pentru a asigura 

accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea 

adolescenţilor şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru 

mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este susţinut financiar integral prin 

contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi ale guvernelor. 
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România va asuma, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, Preşedinţia Consiliului Uniunii 

Europene. Acest mandat se asigură prin rotaţie între statele membre ale Uniunii Europene la 

fiecare şase luni. În timpul exercitării Preşedinţiei, România va reprezenta Consiliul Uniunii 

Europene în dialogul cu celelalte instituţii europene, în special Comisia Europeană şi 

Parlamentul European, lucrând, de asemenea, în strânsă coordonare cu Preşedintele 

Consiliului European în cadrul procesului decizional. Preşedinţia rotativă asigură gestionarea 

agendei europene şi prezidarea formaţiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile 

(ministerial, ambasadorial şi tehnic), cu excepţia Consiliului Afaceri Externe. Preşedinţia 

trebuie să acţioneze ca un mediator imparţial, concentrându-se în principal pe prezentarea de 

propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor 

membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TRAFIC INTENS PE AUTOSTRĂZILE DIN CROAŢIA 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-intens-pe-autostrazile-din-croatia/ 

 

Circulaţia rutieră pe principalele autostrăzi ale Croaţiei – A1 Zagreb-Split-Dubrovnik şi A6 

Zagreb-Rijeka, care leagă partea continentală de litoralul Mării Adriatice, precum şi pe A3 

Bregana–Lipovac, care este ruta predilectă de tranzit între Slovenia şi Serbia, este foarte 

intens, adesea înregistrându-se blocaje şi coloane de autovehicule care se pot întinde, în 

special în zilele de week-end, pe zeci de kilometri. 

 

Totodată, MAE atenţionează că prognozele meteorologice pentru perioada 6-10 august 2018 

indică o creştere semnificativă a temperaturilor, fapt ce a condus la emiterea unui cod roşu de 

caniculă pentru regiunile Knin, Rijeka, Split, Dubrovnik. De asemenea, a fost emisă 

atenţionare meteorologică cod galben pentru regiunea Zagreb. Se recomandă cetăţenilor 

români să evite expunerea directă la soare si să se hidrateze corespunzător. 

 

Cetăţenii români care intenţionează să tranziteze sau să călătorească în Croaţia că în 

contextul sezonului estival este posibilă prelungirea semnificativă a timpilor de aşteptare la 

frontiere, în special la punctele de trecere Croaţia – Slovenia (în special Bregana) şi Croaţia – 

Serbia (în special Bajakovo) situate pe autostrada Zagreb-Belgrad. 

 

Înainte de a pleca la drum, este bine să consultaţi paginile de internet ale Automobil Clubului 

Croat, Companiei Naţionale Croate de Căi Ferate, Autorităţii Portuare Croate, şi a Agenţiei 

Croate de Aviaţie Civilă, de unde puteţi obţine informaţii actualizate. 

 

În situaţii de urgenţă, pe teritoriul Croaţiei poate fi apelat numărul european unic de urgenţă 

112. 

 

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

României la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecţionate către 

https://www.timpromanesc.ro/trafic-intens-pe-autostrazile-din-croatia/
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Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de 

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

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

permanenţă al misiunii României în Republica Croaţia: +38598414341. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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RECOMANDĂRILE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

https://www.timpromanesc.ro/recomandarile-politiei-de-frontiera/ 

 

Ca urmare a faptului ca în luna august mulţi cetăţeni români aflaţi în afara graniţelor ţării se 

întorc în România pentru a petrece concediul alături de familie, precum şi numărul mare de 

cetăţeni români care aleg să-şi petreacă vacanţa în afara graniţelor ţării, în perioada următoare 

se preconizează o creştere a traficului prin punctele de frontiera, mai ales cele din vestul şi 

sudul ţării. 

 

Încă de la începutul sezonului estival, conducerea Poliţiei de Frontieră Române a dispus 

structurilor teritoriale o serie de măsuri prin care să-şi adapteze misiunile şi resursele umane şi 

materiale la specificul fiecărei frontiere, astfel încât să se asigure un control eficient şi operativ. 

 

A fost dispusă suplimentarea personalului planificat la controlul documentelor până la 

capacitatea permisă de infrastructura fiecărui punct, astfel încât, la nivelul întregii ţări peste 

4.000 de poliţişti de frontieră desfăşoară, zilnic, activităţi de supraveghere şi control la frontiera 

de stat. 

 

De asemenea, este folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, în limita 

configuraţiei acestora şi în cele mai tranzitate, în funcţie de trafic, sunt suplimentate arterele de 

control pe sensul de intrare sau ieşire în/din ţară, precum şi echipamentele folosite pentru 

verificarea documentelor. 

 

În acelaşi timp, se continuă măsurile necesare pentru o supraveghere sporită a frontierei de 

stat, respectiv prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a contrabandei cu bunuri de larg 

consum, în punctele de trecere ale frontierei şi în zona de competenţă. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/recomandarile-politiei-de-frontiera/
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Recomandări: 

 

Pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic 

tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine 

apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, 

într-un timp foarte scurt. 

 

Reamintim că pentru a veni în sprijinul participanţilor la trafic, Poliţia de Frontieră Română a 

dezvoltat o aplicaţie on-line, disponibilă pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. 

Această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere 

a frontierei pentru anumite intervale de timp, iar valorile afişate pot suferi modificări în funcţie 

de dinamica traficului în punctul de trecere respectiv, la un moment dat. 

 

 

 

Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze 
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traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute. 

 

Recomandări de călătorie pentru minori 

 

Având în vedere faptul că, în perioada vacanţei de vară, mulţi copii călătoresc în afara 

graniţelor ţării, precum şi faptul că se întâlnesc situaţii în care minorilor li se întrerupe călătoria 

ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale, recomandăm părinţilor ca înainte de plecare să 

consulte care sunt condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate. Acestea 

se regăsesc pe site-ul instituţiei la: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-conditii-de-

iesire-din-tara-pentru-cetatenii-romani-minori-59.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP: APEL PRIVIND STRÂNGEREA DE OBIECTE PENTRU MUZEUL ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28362-2018-08-06-08-26-02.html 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) are drept obiectiv major în anul 2018 

inaugurarea platformei online a Muzeului Românilor de Pretutindeni, cu scopul de a păstra şi 

promova identitatea lingvistică, etnică, culturală şi religioasă a românilor din afara graniţelor, 

transmite Romanian Global News. 

 

Astfel, MRP adresează invitaţia de a participa în cadrul acestui proiect tuturor asociaţiilor 

româneşti din afara graniţelor prin contribuirea, până pe data de 25 august a.c., la dezvoltarea 

arhivei de patrimoniu cu diverse fotografii, înregistrări audio, video, jurnale şi documente 

reprezentative care ar putea face parte din viitoarea platformă online a Muzeului Românilor de 

Pretutindeni şi din expoziţiile acestuia. Menţionăm că materialele vor fi trimise, spre a fi 

utilizate cu titlu gratuit pe platforma online, pe adresa de 

 

mail cabinet.ss1@mprpg.gov.ro 
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