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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Ziua naţională a României în Anul Centenar, la Gyula, în Ungaria 

2. Blocaj în negocierile din Comisia interguvernamentale mixte româno-ucraineană privind 

protecţia minorităţilor naţionale 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Proteste în Belgia 

4. Peste 2.100 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

5. Centenarul Marii Uniri, marcat în Rusia printr-o caravană a folclorului românesc. La 

Moscova s-a auzit „Basarabie frumoasă” 

6. Şcoala Românească din Toronto a fost premiată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de 

Cavaler al Preşedinţiei României 

7. ”Tradiţii româneşti prin ochi de copii” la Roma 

8. A fost lansată la Madrid Revista Kryton – revistă de cultura pentru românii de pretutindeni 

9. Începerea lucrărilor la Aşezământul Românesc “Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul 

Ierarh Nicolae” de la Bari 

10. Suporturi de curs pentru comunitatea românească din Lodi (Italia) 

 

III. ACTUALITATE 

11. Undă verde spre Schengen 

12. Precizări de la MAE 

13. Ministrul pentru românii de pretutindeni anunţă organizarea unei burse a locurilor de 

muncă în construcţii pentru românii din afara graniţelor 
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14. Experţi din cadrul Poliţiei Rutiere italiene, invitaţi de Ambasada României în Italia la 

discuţii. Românii din Peninsulă sunt invitaţi 

15. Participarea ministrului de externe, Teodor Meleşcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri 

Externe 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

16. Comunicat de presă - Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 11 decembrie 

2018 

17. Comunicat de presă - Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 6-11 decembrie 

2018 
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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.  
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN ANUL CENTENAR, LA GYULA, ÎN UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-in-anul-centenar-la-gyula-in-ungaria/ 

 

Peste 300 de persoane au luat parte la Gyula, vineri, 7 decembrie, la recepţia organizată cu 

prilejul Zilei Naţionale a României, în Anul Centenar, de Consulatul General al României la 

Gyula, sub coordonarea consulului general Florin Trandafir Vasiloni.  

 

Dintre oficialităţile din sfera religioasă care au onorat aceste manifestări, au fost prezenţi PS 

Episcop Siluan, împreună cu numeroşi preoţi şi diaconi din cadrul Episcopiei Ortodoxe 

Române din Ungaria (EORU), PS Sofronie, episcopul Eparhiei OrtodoxeRomâne a Oradiei 

(fost episcop al EORU), Antonia Nica, directorul Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din 

Oradea, Petrică Creţu, pastorul Bisericii Baptiste din Micherechi, alături de alţi reprezentanţi ai 

cultelor neoprotestante de expresie română din Ungaria, alţi lideri religioşi din Ungaria, 

România şi Serbia, se arată într-un comunicat de presă. 

 

Au fost prezenţi ambasadorul României în Ungaria, ES Marius Lazurca,  Daniel Banu, consul 

general la Szeged, Ioan Mang, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, deputaţii români 

Ioan Sorin Roman şi Matei Suciu, Tiberiu Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a 

Românilor din Ungaria (AŢRU), Traian Cresta, purtător de cuvânt al românilor în Parlamentul 

Ungariei, Mariana Negreu Vetro, directorul Centrului de Documentare si Informare al ATRU, 

pr. Aurel Becan, membru al prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU), 

Gheorghe Ardelean, consilier judeţean în Cons. Jud. Bekes (etnic român dinChitighaz), Anca 

Becan, redactor la „Foaia Românească”, Maria Gurzău Czégledi, directorul Liceului „Nicolae 

Bălcescu”, din Gyula, precum şi primarii unor oraşe şi comune din Ungaria – Margareta Tat 

(Micherechi-Mehkerek), Istvan Mokan (Şercad-Sarkad), Maria Kalcso (Chitighaz-Ketegyhaza), 

Janos Marjai (Bătania-Battonya), Elvira Ardelean (Otlaca-Pustă –Pusztottlaka), Laszlo Pluhar 

(Aletea-Elek). Din România au fost prezenţi primarii Petru Antal (Pecica, Arad), Nicolae Beg 

https://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-in-anul-centenar-la-gyula-in-ungaria/
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(Marga, Caraş-Severin), Tiberiu Zelencz (Mica, Cluj), precum şi o delegaţie a Primăriei 

Negreşti-Oaş (Satu-Mare). 

 

La manifestare au fost prezenţi şi reprezentanţi ai mediului universitar din Arad, delegaţi din 

partea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  

Universităţii din Oradea, Universităţii Politehnică din Timişoara, reprezentanţi ai Inspectoratului 

Şcolar Bihor ş.a. 

 

De asemenea, au participat preşedinţi ai Autoguvernărilor Româneşti Locale, directori şi cadre 

didactice de la şcolile în care învaţă copii românilor din Ungaria, foşti absolvenţi şi actuali 

studenţi bursieri ai statului român, medici români care profesează la spitale din jud. Bekes, 

consilieri locali  şi alţi numeroşi invitaţi, din multe localităţi unde trăiesc comunităţi româneşti în 

Ungaria( Micherechi, Chitighaz, Gyula, Şercad,Bătania, Săcal, Apateu, Otlaca-Pustă, 

Budapesta, Szeged ş.a.) 

 

Au participat şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor patronale şi reprezentanţi ai 

camerelor de comerţ, printre care JanosRak, secretar al Secţiunii Ungaro-Române  a Camerei 

de Comerţ Ungare, reprezentanţi ai unor asociaţii patronale din Arad şi Oradea. 

 

Mesajul transmis cu acest prilej de consulul general Florin Vasiloni a cuprins cuvântul de salut, 

de bun venit şi de mulţumire adresat tuturor participanţilor care au onorat invitaţia adresată cu 

această ocazie şi a subliniat bucuria de a se adresa invitaţilor cu prilejul Zilei Naţionale a 

României, în Anul Centenar 2018, la Gyula, oraş aflat în mijlocul comunităţii româneşti istorice 

din Ungaria. A vorbit apoi despre semnificaţiile istorice ale actului marii Uniri de la Alba Iulia şi 

rolul bisericilor istorice în realizarea lui, principiile şi valorile care caracterizează România, în 

contextul actual, european şi internaţional, în care ţara noastră contribuie activ la promovarea 

dialogului, menţinerea solidarităţii şi a dezvoltării economice şi culturale durabile, pentru sine, 



 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, 

 

6 

pentru celelalte ţări membre din Uniunea Europeană şi partenere, mai ales în contextul 

preluării preşedinţiei rotative a Consiliului UE la începutul anului viitor. Consulul general Florin 

Vasiloni a primit cu aceasta ocazie diplome aniversare din partea Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad, Universităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad şi a Inspectoratului Şcolar Bihor. 

 

Programul cultural oferit de CG Gyula a fost oferit de Filarmonica de Stat din Arad, condusă de 

maestrul Doru Orban,  de artiştii lirici Florina şi Florin Mariş-Hinsu (Oradea), de artiştii populari 

Oana Marin şi Alex Sălăgean (Arad), Maria Tripon şitaraful din Negreşti-Oaş (Satu-Mare) şi 

Bianca Popa (Oradea), iar imnurile naţionale ale României şi Ungariei, de la deschiderea 

manifestării, au fost intonate de Corul „Pro Musica” din Gyula, din cadrul comunităţii româneşti 

din Ungaria. 

 

Participanţii au fost întâmpinaţi la intrare cu cocarde tricolore cu sigla Centenarului şi au 

vizionat o expoziţie etnografică prezentată prin sprijinul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş. 

 

Recepţia oficială oferită de Consulatul General al României la Gyula a oferit posibilitatea 

tuturor participanţilor să guste tradiţionalele bucate, băuturi şi vinuri româneşti, mai precizează 

sursa citată. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BLOCAJ ÎN NEGOCIERILE DIN COMISIA INTERGUVERNAMENTALE MIXTE ROMÂNO-

UCRAINEANĂ PRIVIND PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29382-2018-12-12-08-57-21.html 

 

Marţi 11 decembrie, la Bucureşti, s-au desfăşurat lucrărileComisiei interguvernamentale mixte 

româno-ucraineană privind protecţia minorităţilor naţionale, transmite Romanian Global News. 

 

Conform surselor Romanian Global News din cadrul delegaţiei din Ucraina, lucrările comisiei 

au fost blocate de către partea ucrainiană atunci când, în cadrul negocierilor, s-a ajuns la 

capitolul privind educaţia în limbile minorităţilor naţionale. 

 

Delegaţia ucrainiană nu a acceptat sintagma "respectând legile şi recomandările 

internaţionale". Astfel practic, Ucraina respinge cadrul european în marerie de minorităţi ca şi 

Recomandările Comisiei de la Veneţia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29382-2018-12-12-08-57-21.html
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PROTESTE ÎN BELGIA 

https://www.timpromanesc.ro/proteste-in-belgia/ 

 

Vineri, 14 decembrie 2018, în regiunea Mons Borinage din sudul Belgiei),  precum şi la 

Bruxelles, în după-amiaza zilei de 16 decembrie 2018, sunt anunţate proteste, ceea ce ar 

putea duce la perturbarea circulaţiei rutiere. 

 

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

României la Bruxelles:+32(0)23475338, +32(0)23450040 şi +32(0)23441658, apelurile fiind 

redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim depermanenţă. 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 la Bruxelles: +32(0)23440854. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/proteste-in-belgia/
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PESTE 2.100 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/peste-2-100-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

 Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES 

România, 2.173 locuri de muncă vacante. 

 Spania – 804 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură – cules căpşuni, 4 

tehnician turbine eoliene; 

 Germania – 465 locuri de muncă: 120 curier, 57 instalator,54 electrician, 53 sudor, 51 

lăcătuş, 50 personal curăţenie, 13 mecanic industrial, 11 lucrător în construcţii, 6 şef de tură, 4 

cameristă, 4 mecanic echipamente de prelucrare plastic şi cauciuc, 3 mecanic instalaţii 

sanitare, de încălzire şi climatizare, 3 mecanic precizie, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 3 

operator maşini CNC, 3 ospătar, 2 bucătar, 2 faianţar, 2 măcelar, 2 personal în domeniul 

curăţeniei, 2 şofer camion, 2 specialist restaurant, 1 chef de rang, 1 constructor de acoperişuri, 

1 constructor structuri de metal, 1 lucrător finisaje în cosntrucţii, 1 mecatronist vehicule, 1 

recepţioner, 1 specialist CNC, 1 specialist hotel, 1 tâmplar, 1 tehnician electronică – sisteme 

de comutaţie şi control, 1 tencuitor, 1 zidar; 

 Marea Britanie – 340 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 100 curier liber 

profesionist, 40 infirmier; 

 Danemarca – 200 locuri de muncă: 200 lucrător în agricultură; 

 Olanda – 90 locuri de muncă: 60 operator la maşini şi utilaje pentru fabricarea 

produselor alimentare, 25 culegător ardei, 5 muncitor în sera de flori; 

 Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 

tencuitor, 20 zugrav; 

 Irlanda – 72 locuri de muncă: 60 îngrijitor persoane, 10 asistent social, 2 asistent 

medical; 

 Austria – 30 locuri de muncă: 30 montator de mobilă; 

 Malta – 17 locuri de muncă: 10 tehnician proces, 7 instalator ELV; 

https://www.timpromanesc.ro/peste-2-100-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/


 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 

 

 Suedia – 16 locuri de muncă: 8 mecanic maşini utilaje grele, 8 operator CNC; 

 Croaţia – 15 locuri de muncă: 5 fierar betonist, 5 tâmplar, 5 zidar; 

 Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 vopsitor auto/tehnician de reparaţii, 2 montator 

acoperişuri, 1 frizer, 1 ghid caiac, 1 ghid antrenor caiac; 

 Ungaria – 13 locuri de muncă: 10 muncitor necalificat, 1 agent vânzări, 1 manager 

vânzări, 1 lăcătuş mecanic; 

 Polonia – 10 locuri de muncă: 10 zidar; 

 Slovenia – 5 locuri de muncă: 5 bucătar; 

 Slovacia – 1 locuri de muncă: 1 specialist în administraţie 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CENTENARUL MARII UNIRI, MARCAT ÎN RUSIA PRINTR-O CARAVANĂ A 

FOLCLORULUI ROMÂNESC. LA MOSCOVA S-A AUZIT „BASARABIE FRUMOASĂ” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29393-2018-12-13-10-46-39.html 

 

 Centenarul Marii Uniri va fi sărbătorit şi în Federaţia Rusă. Ambasadorul României la 

Moscova, Vasile Soare, a anunţat că seria de evenimente de marcare a împlinirii celor 100 de 

ani de la Marea Unire de la Alba Iulia a debutat pe 7 decembrie, cu o recepţie la care au 

participat sute de persoane. Invitaţii speciali au fost membrii Ansamblului folcloric profesionist 

Ţara Vrancei, din Focşani, care au cântat piese patriotice, printre care şi „Basarabie frumoasă" 

sau „Hai să-ntindem hora mare", transmite InfoPrut, preluat de Romanian Global News. 

 Ansamblul va susţine până pe 16 decembrie un turneu în mai multe localităţi din Rusia, 

cu 9 concerte pe o rază de peste 1000 de km, a mai precizat diplomatul. Aceasta reprezintă o 

premieră în Rusia după anul 1990. 

 „Primul eveniment la Ambasadă a fost unul de excepţie, doamna Maria Murgoci, solistă 

şi coordonatoare a Ansamblului ŢARA VRANCEI, inegalabilă prin determinarea cu care culege 

şi promovează folclorul românesc în Ţară şi în străinătate, alături de cei 20 de membri ai 

ansamblului oferindu-ne un spectacol nemaipomenit. Colegii din corpul diplomatic, dar şi 

oficiali ruşi au ţinut să ne spună că, de departe, recepţia noastră a fost originală şi The Best 

printre cele ce se organizează la Moscova. Momente înălţătoare pentru noi, atmosferă pur 

românească, cum rar am trăit! (…) LA MULŢI ANI, ROMÂNIE DRAGĂ!”, a scris Vasile Soare 

pe Facebook. 

Video de la eveniment aici:  

https://www.facebook.com/vasilesoare/videos/10216850850084859/?t=0 

https://www.facebook.com/vasilesoare/videos/10216850552797427/?t=0 

https://www.facebook.com/vasilesoare/videos/10216850728401817/?t=0 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29393-2018-12-13-10-46-39.html
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ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN TORONTO A FOST PREMIATĂ CU ORDINUL MERITUL 

CULTURAL ÎN GRAD DE CAVALER AL PREŞEDINŢIEI ROMÂNIEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29392-scoala-romaneasc-din-toronto-a-fost-premiat-cuordinul-

meritul-cultural-in-grad-de-cavaler-al-presedintiei-romaniei.html 

 

Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, Categoria E, al Presedintiei Romaniei, a fost 

conferit Scolii Romanesti din Toronto pentru promovarea culturii si limbii romane, scrie 

ziarulzigzag.ca, preluat de Romanian Global News. 

 

Decretul, emis cu prilejul Zilei Limbii Romane, arata ca distinctia a fost acordata "in semn de 

apreciere pentru contributia deosebita avuta la promovarea si conservarea educatiei in limba 

romana, pentru rezultatele obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor 

generatii din cadrul comunitatilor romanesti din diaspora". 

 

Pentru ca dascalii acestei scoli (organizatia ORLA) nu au putut merge in Romania la 

ceremonia de decernare a distinctiilor, Ambasada Romaniei de la Ottawa si Consulatul 

General din Toronto au organizat zilele trecute o ceremonie in cadrul careia corpului profesoral 

al Scolii Romanesti Milne Valley i-a fost inmanat direct Ordinul acordat de Presedintia 

Romaniei. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29392-scoala-romaneasc-din-toronto-a-fost-premiat-cuordinul-meritul-cultural-in-grad-de-cavaler-al-presedintiei-romaniei.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29392-scoala-romaneasc-din-toronto-a-fost-premiat-cuordinul-meritul-cultural-in-grad-de-cavaler-al-presedintiei-romaniei.html
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”TRADIŢII ROMÂNEŞTI PRIN OCHI DE COPII” LA ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29391-2018-12-13-10-36-37.html 

 

Asociaţia "Insieme per l'Athos – onlus" în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei şi 

Accademia di Romania la Roma organizează cea de-a treia ediţie a Concertului de Crăciun 

intitulat "Tradiţii prin ochi de copii", transmite Romanian Global News. 

 

La eveniment, care va avea loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 15 decembrie 2018, în 

Biserica Domus Mariae, din interiorul hotelului "The Church Palace " (via Aurelia n.481), vor 

participa opt coruri din diferite parohii ortodoxe şi catolice: Corul Parohiei Înălţarea Sfintei Cruci 

(Roma), Corul San Potito (Roma), Corul Parohiei "Intrarea Domnului în Ierusalim" (Roma), 

Corul Parohiei "Sfântul Proroc Ieremia" (Guidonia), Corul Parohiei "Sfântul Proroc Ilie 

Tesviteanul" (Rignano Flaminio), Corul Parohiei Sfantul Nicolae (Orvieto), Corul Parohiei 

"Sfântul Mare Mucenic Mina" (Palestrina) şi corul românesc"Cattolica"(Roma). În acest context 

va cânta şi grupul Arpeggio&Roua, corul de copii "Cantus Mundi", soprana Daniela Maria 

Dumitru (Iasi) şi interpreta Elena Lazăr din Roma. În concert este prevăzută şi participarea 

extraordinară a grupului de colindători "Am fost ş-om fi" din Ieud, judeţul Maramureş 

(România) împreună cu maestrul Dumitru Dobrican. 

 

Iniţiativa noastră are scopul de a susţine valorile care caracterizează tradiţia religioasă română 

şi de a împărtăşi, în acelaşi timp, semnificativul patrimoniu cultural legat de obiceiurile antice a 

cântecelor de Crăciun, luate în rol, în acest caz, în special de copiii născuţi în Italia. 

 

Nu există nici o îndoială că – pentru un popor cu este cel român – colindele reprezintă una 

dintre cele mai înalte şi solemne expresii de Crăciun, prin aceste cântece melodiose, 

purtătoare de simboluri rituale adânci şi să sărbătorească naşterea lui Iisus şi sosirea noului 

an. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29391-2018-12-13-10-36-37.html
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Evenimentul a obţinut pentru această ocazie patronajul Ambasadelor României în statul italian 

şi pe lângă Sfântul Scaun, Ambasada Republici Moldova în Italia, Acţiunea Catolica italiana şi 

e susţinută, în calitate de partener media, de Radioul naţional românesc – Radio România, de 

Televiziunea română TVRI, de Televiziunea Patriarhiei Române – Trinitas Tv, de săptămânalul 

Gazeta Românească şi de agenţia italiană Askanews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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A FOST LANSATĂ LA MADRID REVISTA KRYTON – REVISTĂ DE CULTURA PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29377-2018-12-12-08-15-38.html 

 

Pe 9 decembrie a luat fiinţă Revista Kryton – revistă de cultura pentru românii de pretutindeni 

fondată de Gelu Vlaşin şi Cornel Drinovan la Madrid. Revista a fost lansată în data de 9 

decembrie la Ambasada României din Madrid în prezenţa unui numeros public. 

 

Editor: Asociaţia culturală Orizonturi Româneşti (ACOR). Consiliul editorial: Mario Castro 

(Suedia), Enrique Nogueras (Spania), Bogdan Suceavă (SUA), Angela Nache Mamier 

(Franţa), Robert Şerban (România), Adrian Grauenfels (Israel) şi Chris Tănăsescu (C anada). 

Redacţia: Gelu Vlaşin (director), Cornel Drinovan (redactor şef), Mihaela Petrache (secretar de 

redacţie). Revista este finanţată exclusiv din fonduri private, apare trimestrial, are 115 pagini, 

beneficiază de un cuvânt înainte semnat de E.S. Gabriela Dancău, ambasador al României în 

Spania, Maria Pop, director al Institutului Cultural din Madrid, Magda Cârneci, preşedinte PEN 

România şi Ioan Aurel Pop, preşedinte Academia Română. 

 

În revistă semnează de asemenea texte (poezie, proză, eseu, teatru, critică) importanţi autori 

români din ţară şi din străinătate dar şi autori spanioli pasionaţi de cultura şi literatura română 

printre care: Luminiţa Amarie, Balazs F. Attila, Anamaria Beligan, Begoña Fernandez 

Cabaleiro, Mario Castro, Dan Ciupureanu , Bogdan Creţu, Carmen Firan, Sándor Halmosi, 

Cristina Hermeziu, Roxana Irimia, Emilia Ivancu, Claudiu Komartin, Paula Lavric, Ioana Miron, 

Claudia Moscovici, Enrique Javier Nogueras, Roxana Daniela Popovici, Horea Porumb, 

Dumitru Preda, Octavian Soviany, Constantin Tufan Stan, Robert Şerban, Doina Uricariu, Igor 

Ursenco, Matei Vişniec. 

 

Colaborările pentru revistă pot fi trimise pe adresa: revistakryton@gmail.com. Revista Kryton 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/29377-2018-12-12-08-15-38.html
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apare atât în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic şi poate fi accesată gratuit la: 

https://issuu.com/geluvlasin/docs/kriton_1_internet. Pagina Facebook:  

https://www.facebook.com/revistakryton/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR LA AŞEZĂMÂNTUL ROMÂNESC “ACOPERĂMÂNTUL MAICII 

DOMNULUI ŞI SFÂNTUL IERARH NICOLAE” DE LA BARI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29376-2018-12-12-08-12-16.html 

 

Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, în anul 2008 s-a pus piatra de temelie a bisericii româneşti pe un 

teren acordat de Primăria din Bari, cu un contract de comodat pe o perioadă de 45 de ani (cu 

posibilitatea de prelungire pentru alţi 45), transmite Romanian Global News citându-l pe 

părintele STEFAN-CATALIN ANDRONACHE. 

 

Din cauza dificultăţilor întâmpinate în obţinerea unui loc provizoriu de cult, Parohia Bari a 

trebuit să găsească o soluţie de urgenţă – cumpărarea unui spaţiu de slujbă, nemaiputându-se 

ocupa şi de construcţia noii biserici. 

 

În urma Permanenţei Consiliului Eparhial din 18/02/2018, a fost însărcinat Protopopiatul 

Puglia-Basilicata cu iniţierea tuturor procedurilor de proiectare şi demarare a lucrărilor, 

responsabil fiind preotul Ştefan Cătălin Andronache. 

 

De foarte multe ori, apăsaţi fiind de greutăţile timpului, ne-am îndepărtat unul de altul, uitându-

ne identitatea de creştini ortodocşi români. Oricât de negri au fost însă norii de deasupra 

noastră, măcar o dată în fiecare an ne-am regăsit şi dumirit de rostul nostru pe pământ, prin 

prezenţa Sfântului Nicolae, chip al blândeţii şi al înţelepciunii, cel care ne sfătuieşte mereu să 

dăruim şi să contribuim fiecare la schimbarea în bine a lumii în care trăim. 

 

Aşezământul ce se va ridica va fi o construcţie de lemn prin care să se păstreze vie Tradiţia 

Bisericii Ortodoxe Române ca prezenţă în oraşul ce găzduieşte moaştele Sfântului Nicolae, 

fiind destinat cu precădere pelerinilor ce vin aici să se închine. Menţionăm şi că în Regiunile 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/29376-2018-12-12-08-12-16.html
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Puglia şi Basilicata trăiesc aproximativ 50.000 de români, conform datelor statistice oficiale 

italiene. 

 

Evaluarea realizării Aşezământului este de 450.000 de euro 

 

Lucrările de construcţie au putut începe zilele trecute prin ajutorul financiar al Episcopiei 

Ortodoxe Române a Italiei, printr-un Contract de finanţare nerambursabilă (nr. D2/C/106 în 

04.09.2018) încheiat cu Ministerul Românilor de pretutindeni, şi prin câteva donaţii individuale. 

 

Cu bucurie şi nădejde, mulţumim tuturor pentru contribuţia adusă până acum, după puterile 

fiecăruia, rugându-Vă să transmiteţi mesajul nostru şi celor din jurul Dumneavoastră, ca 

năzuinţa de a ridica o Casă a Sfântului Nicolae pentru românii ce ajung la Bari să devină în 

curând realitate. 

 

Domnul să vă primească jertfa şi să vă răsplătească înmiit! 

 

Toate donaţiile vor fi afişate pe site-ul Protopopiatului, iar pomelnicele Dumneavoastră pot fi 

trimise pe adresa de e-mail. 

 

Acestea sunt coordonatele bancare: 

Titular cont: Decanato Ortodosso Romeno Missionario Puglia-Basilicata 

IBAN: IT55Z0335901600100000153460 

BIC: BCITITMX 

A se menţiona la detalii plată/causale: nume, prenume + construire biserică Bari / costruzione 

chiesa Bari. 

Cu mulţumiri, 

 



 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, 

 

19 

Preot STEFAN-CATALIN ANDRONACHE 

cell.: (0039) 3272 808 158 

E-mail : padrestefancatalin@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SUPORTURI DE CURS PENTRU COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN LODI (ITALIA) 

http://www.mprp.gov.ro/web/suporturi-de-curs-pentru-comunitatea-romaneasca-din-lodi-italia/ 

 

Secretarul de stat Lilla Debelka a oferit, miercuri, 12 decembrie a.c., suporturi de curs pentru 

copiii din comunitatea românească din Lodi (Italia). Predarea materialelor educative s-a făcut 

la Protopopiatul Lombardia 2 din localitate, în prezenţa mai multor preoţi care slujesc la 

bisericile româneşti din zonă. 

 

Suporturile de curs vor fi distribuite de către reprezentanţii clerului către copiii din comunitatea 

românească în cadrul programului Educaţie, derulat de Ministerul pentru Românii de 

Prettindeni. Scopul programului este  sprijinirea românilor de pretutindeni, îndeosebi a copiilor 

şi tinerilor, pentru păstrarea şi afirmarea identităţii lor culturale şi lingvistice, precum şi 

sprijinirea cultelor religioase româneşti legal recunoscute, indiferent de apartenenţă 

confesională, în derularea de cursuri de limbă şi cultură română, prin oferirea de suporturi de 

curs, în conformitate cu standardele şi metodologiile educaţionale din România. 

Acţiunea s-a bucurat de prezenţa unor preoţi protopopi din 10 protopopii, din regiunea 

Lombardia, Întâlnirea a fost facilitată de preotul Gelu Porumb şi s-a desfăşurat la sediul 

Parohiei Sfintii Trei Ierarhi din Lodi, Biserica Chiesa della Pieta, Via Lago di Garda, Lodi. 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/suporturi-de-curs-pentru-comunitatea-romaneasca-din-lodi-italia/
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UNDĂ VERDE SPRE SCHENGEN 

https://www.timpromanesc.ro/unda-verde-spre-schengen/ 

 

Parlamentul European a votat marţi cu cu 514 voturi „pentru”, 107 „împotrivă” şi 38 de abţineri 

raportul eurodeputatului Serghei Stanişev, care recomandă primirea imediată României şi 

Bulgariei în spaţiul Schengen, fără legătură cu raportul MCV.  

 

După votul de astăzi din Parlamentul European urmează decizia finală a Consiliului Uniunii 

Europene. 

 

Comisia Libertăţilor Civile (LIBE) a recomandandat, în noiembrie miniştrilor statelor membre 

Uniunii Europene (UE) să aprobe aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, ca 

membre cu drepturi depline. 

 

O abordare în două etape – suspendarea controalelor la frontierele interne maritime şi aeriene, 

urmată de eliminarea controalelor la frontierele interne terestre – implică un anumit număr de 

riscuri şi ar putea să aibă un efect negativ asupra viitorului extinderii spaţiului Schengen, 

subliniau membrii Comisiei. 

 

Membrii Comisiei subliniau că spaţiul Schengen este un dispozitiv unic în felul său şi una 

dintre cele mai mari reuşite ale UE, iar amânarea aderării depline a României şi Bulgariei are 

consecinţe negative atât asupra celor două ţări, cât şi asupra întregii Uniuni. 

 

Menţinerea controalelor la frontierele interne şi reintroducerea lor în spaţiul Schengen pot 

afecta încrederea cetăţenilor în instituţii în în integrarea europeană, sublinia Comisia LIBE, 

săptămâna trecută. 

 

https://www.timpromanesc.ro/unda-verde-spre-schengen/
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Această menţinere a controalelor are de asemenea consecinţe economice negative asupra 

pieţei interne a UE şi asupra importurilor şi exporturilor dinspre şi către România şi Bulgaria, 

insistau eurodeputaţii. 

 

Extinderea spaţiului Schengen sau libera circulaţie a cetăţenilor UE nu ar trebui să fie afectată 

de efectele negative ale lacunelor altor politici UE precum cele referitoare la azil şi imigraţie, 

aprecia LIBE. 

 

„Comisia Libertăţilor Civile a reafirmat că Bulgaria şi România ar trebui să devină membre cu 

drepturi depline ale spaţiului Schengen şi a respins perspectiva unei aderări parţiale, mai întâi 

cu frontierele aeriene şi maritime şi apoi cu frontierele terestre”, a declarat atunci  raportorul 

Serghei Stanişev, din cadrul grupului parlamentar european al socialiştilor şi democraţilor 

(S&D). 

 

„Această abordare în două etape creează un precedent periculos, care nu doar că nu are nicio 

bază juridică solidă, dar care implică totodată inconveninete economice, sociale şi politice 

asupra UE”, a adăugat eurodeputatul bulgar. 

 

Acest proiect al raportului a fost adoptat de Comisie cu 36 de voturi la patru şi o abţinere. 

 

PE a dat undă verde aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen încă din iunie 2011 şi 

şi-a reiterat poziţia în mai multe rânduri, în urma acestei rezoluţii legislative. 

 

În prezent, atât România, cât şi Bulgaria aplică în mod parţial acquis-ul Schengen, iar 

controale sunt efectuate la frontierele ambelor ţări. 

 

Hotărârea finală cu privire la aderarea deplină a celor două ţări la spaţiul Schengen este luată 
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prin vot – cu unanimitate – de miniştrii din cele 28 de state membre, în cadrul Consiliului. 

 

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, şi-a exprimat speranţa, săptămâna 

trecută, la Bruxelles, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ceilalţi membri ai 

Guvernului, că România va fi primită în Schengen în mandatul actualei Comisii, subliniind că 

„mai sunt eforturi de făcut”. 

 

„Din punct de vedere tehnic, ştim că ţara noastră îndeplineşte toate criteriile şi cred că acest 

lucru este un act de dreptate, un act de normalitate, un act prin care România este tratată ca şi 

celelalte state membre ale UE”, a declarat vineri premierul Viorica Dăncilă, salutând declaraţia 

preşedintelui CE. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PRECIZĂRI DE LA MAE 

https://www.timpromanesc.ro/%EF%BB%BFprecizari-de-la-mae/ 

 

Cu referire la recentele modificări survenite în legislaţia rutieră italiană, MinisterulAfacerilor 

Externe face următoarele precizări:  

 

Misiunea diplomatică de la Roma şi oficiile consulare române de pe teritoriul Italiei acţionează 

pentru a preîntâmpina posibile discriminări ale cetăţenilor români şi vor acorda asistenţă 

consulară în cazul în care se vor constata măsuri abuzive din partea autorităţilor locale în 

aplicarea noilor prevederi legislative. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, Ambasada 

României la Roma a circulat în mediul on line informaţii cu privire la noile reglementări. 

 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe evaluează măsurile luate deautorităţile italiene 

pentru a se asigura că acestea sunt în deplinăconformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi 

jurisprudenţa Curţii de Justiţiea Uniunii Europene relevantă şi nu afectează drepturile 

cetăţenilor români, luând în considerare efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea 

protejării drepturilor cetăţenilor români rezidenţi în Republica Italiană, inclusiv sesizarea 

Comisiei Europene cu privire la posibilele incompatibilităţiale normelor recent introduse cu 

legislaţia europeană. 

 

Demersurile MAE vizează asigurarea că acţiunile autorităţilor italiene nu aduc atingere liberei 

circulaţii şi a tuturor drepturilor stabilite prin normele obligatorii ale Uniunii Europene. 

 

Totodată,MAE reaminteşte cetăţenilor români că, în eventualitatea în care sunt afectaţi de un 

caz de încălcare a legislaţiei Uniunii Europene de către autorităţile unui alt stat membru, pot 

apela la asistenţa oferită de către serviciul SOLVIT, sistem informal de soluţionare a 

problemelor antrenate de nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene de către autorităţile unui 

https://www.timpromanesc.ro/%EF%BB%BFprecizari-de-la-mae/
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stat membru, prin completarea formularului on line disponibil la adresa 

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm, prin intermediul adresei de e-mail solvit@mae.ro sau la 

numerele SOLVIT apelabile din străinătate: 0374300270 sau din România: 0800672507. 

 

Autorităţile române urmăresc cu atenţie subiectul modificărilor legislative introduse în legislaţia 

rutieră italiană prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada României la Roma a 

întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile italiene de resort pentru a 

obţine clarificări cu privire la sfera de aplicare a prevederilor legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNEI 

BURSE A LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN CONSTRUCŢII PENTRU ROMÂNII DIN AFARA 

GRANIŢELOR 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29397-2018-12-13-10-57-31.html 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat miercuri, 12 

decembrie a.c., la cea de-a treia ediţie a Forumului Capitalului Românesc, transmite 

Romanian Global News. 

 

Evenimentul a avut la Palatul Parlamentului, în prezenţa preşedintelui Senatului, Călin 

Popescu Tăriceanu, a vice-prim ministrului Viorel Ştefan, a ministrului Finanţelor Publice, 

Eugen Teodorovici, a ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, şi a preşedintelui 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban. Au luat parte la forum 

reprezentanţi de marcă ai mediului de afaceri, directori şi preşedinţi ai unor importante 

companii cu capital românesc. 

 

Dezbaterile s-au axat pe identificarea strategiilor optime de dezvoltare economică a României 

precum şi pe problemele cu care se confruntă antreprenorii români. Discuţiile au vizat şi 

demersurile prin care autorităţile pot veni în sprijinul investitorilor autohtoni. 

 

În intervenţia sa, ministrul Intotero a spus că cei mai mulţi dintre românii din diaspora doresc 

să revină în ţară, mai devreme sau mai târziu, şi că trebuie sprijiniţi în acest sens. 

 

"Românii au nevoie de mai multă deschidere şi de informare, de aceea am făcut şi facem 

demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a intensifica legăturile cu cei aflaţi la muncă în 

străinătate. Avem exemple de bune practici. Acolo unde există o bună relaţie între primării şi 

oamenii care au plecat din acele localităţi către alte state, mulţi dintre ei se întorc. Românii 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29397-2018-12-13-10-57-31.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, 

 

27 

plecaţi au aşteptări privind locurile de muncă de acasă, investiţiile în infrastructură, în educaţie, 

în sănătate. Întoarcerea este posibilă atunci când au informaţii complete despre ce s-a făcut 

bine, pe aceste planuri, în localităţile lor", a declarat ministrul Intotero. 

 

În acest context, demnitarul a făcut referire la organizarea în cursul săptămânii viitoare a unui 

comitet interministerial în care se vor aborda tematici legate de oportunităţile lucrative din ţară 

şi bursele locurilor de muncă din România. Reuniunea va pregăti organizarea în ianuarie 2019 

a unei burse a locurilor de muncă în construcţii pentru românii din afara graniţelor, în 

colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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EXPERŢI DIN CADRUL POLIŢIEI RUTIERE ITALIENE, INVITAŢI DE AMBASADA 

ROMÂNIEI ÎN ITALIA LA DISCUŢII. ROMÂNII DIN PENINSULA SUNT INVITAŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29388-2018-12-13-10-28-08.html 

 

În contextul modificărilor aduse Codului Rutier italian, Ambasada României în Italia 

organizează o sesiune de informare dedicată presei şi mediului asociativ românesc din Italia. 

Evenimentul va avea loc luni, 17 decembrie 2018, la ora 19.00, la sediul Ambasadei (Via 

Nicolò Tartaglia, nr. 36, Roma), transmite Romanian Global News. 

 

Vor interveni experţi în probleme de legislaţie rutieră din cadrul Poliţiei Rutiere italiene (Polizia 

di Stato – Servizio di Polizia Stradale) şi din cadrul Poliţiei Metropolitane din Roma (Polizia 

metropolitana Roma Capitale). 

 

Pentru a participa, persoanele interesate sunt rugate să trimită un e-mail la adresa 

roma.events@mae.ro până luni, 17 decembrie 2018 ora 10.00, precizând numele şi 

organizaţia pe care o reprezintă. Fiecare structură asociativă poate participa în limita a doi 

reprezentanţi / organizaţie. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/29388-2018-12-13-10-28-08.html
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PARTICIPAREA MINISTRULUI DE EXTERNE, TEODOR MELEŞCANU, LA REUNIUNEA 

CONSILIULUI AFACERI EXTERNE 

http://www.mae.ro/node/47643 

 

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat luni, 10 decembrie 2018, la 

reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, în cadrul căreia au fost abordate 

subiecte de actualitate de pe agenda europeană, precum Balcanii de Vest, cooperarea UE – 

Uniunea Africană, Ucraina, Iran, Venezuela. 

Discuţia privind Balcanii de Vest s-a concentrat pe evoluţiile din regiune, inclusiv stadiul 

dialogului Belgrad-Priştina. Miniştrii au evaluat perspectivele de implementare a Acordului de 

la Prespa şi situaţia post-electorală din Bosnia şi Herţegovina, pledând pentru continuarea 

proceselor de reformă în întreaga regiune. Ministrul Teodor Meleşcanu a salutat oportunitatea 

abordării discuţiei privind Balcanii de Vest având în vedere dinamica ascendentă a relaţiilor cu 

UE. În aceeaşi linie, a împărtăşit evaluarea României privind evoluţiile din regiune şi a informat 

despre intenţia Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene de a menţine pe agenda 

de priorităţi Balcanii de Vest şi procesul de extindere a UE, asigurând avansarea perspectivei 

europene în regiune, pe baza progreselor individuale. 

Dezbaterile privind cooperarea UE – Uniunea Africană au avut loc în pregătirea reuniunii 

ministeriale comune ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 21-22 ianuarie 2019. Ministrul 

român al afacerilor externe s-a referit la importanţa viitoarei reuniuni din perspectiva 

implementării acţiunilor agreate cu prilejul summit-ului de Abidjan, din 2017. În acest context, a 

exprimat sprijinul pentru complementaritatea între noua Alianţă Africa-Europa pentru investiţii 

durabile şi locuri de muncă, cu măsurile adoptate la Abidjan. A insistat asupra nivelului de 

ambiţie şi de asumare care trebuie avute în vedere ca principii de bază care să ghideze noul 

tip de parteneriat, care va depăşi logica tradiţională donator-beneficiar.  

În schimbul de opinii privind Ucraina a fost analizat contextul în care au avut loc tensiunile 

recente din Marea Neagră, din apropierea Mării Azov şi a Strâmtorii Kerci, în condiţiile utilizării 

http://www.mae.ro/node/47643
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de către Rusia a forţei militare împotriva Ucrainei. A reieşit mesajul ferm al UE privind 

necesitatea detensionării situaţiei, eliberării echipajelor, reluării navigaţiei şi respectării 

dreptului şi angajamentelor internaţionale. În context, ministrul român al afacerilor externe a 

reiterat angajamentul şi sprijinul faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, 

precum şi condamnarea şi nerecunoaşterea anexării ilegale a Crimeei. 

La sesiunea dedicată Iranului, miniştrii de externe au trecut în revistă ultimele evoluţii privind 

Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune, precum şi dezvoltările la nivel regional şi 

internaţional. 

În cadrul discuţiei privind Venezuela, miniştrii au avut un schimb de opinii referitor la eforturile 

comunităţii internaţionale de a oferi soluţii la criza internă, inclusiv în perspectiva preluării de 

către preşedintele Nicolas Maduro a unui nou mandat, la 10 ianuarie 2019. 

În cursul dimineţii, ministrul român de externe a participat alături de omologii europeni la un 

mic-dejun de lucru informal găzduit de către ministrul de externe austriac, Karin Kneissl, cu 

participarea preşedintelui Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (ICRC), Peter Maurer. 

Discuţiile au vizat cooperarea UE-ICRC în contextul crizelor umanitare, inclusiv Siria şi Yemen. 

În marja reuniunii CAE, ministrul Teodor Meleşcanu a avut o întrevedere bilaterală cu Nikos 

Christodoulides, ministrul de extern al Republicii Cipru, prilej cu care au fost abordate subiecte 

de interes comun de pe agenda europeană şi internaţională, inclusiv aspecte legate de 

priorităţile României în perspectiva preluării Preşedinţiei Consiliului UE. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mae.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA 

ŢĂRII 11 DECEMBRIE 2018 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=B570F5D2-D4C4-4BA2-9252-B2B22B53DAD2 

 

Astăzi, 11 decembrie 2018, a avut loc şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

ţării la care a fost invitată doamna ministru Natalia-Elena Intotero împreună cu echipa 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Tema principală a şedinţei de lucru a fost prezentarea raportului de activitate al Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni pe anul 2018 şi perspectivele pentru anul 2019. 

Printre subiectele dezbătute s-au numărat: lista proiectelor finanţate din bugetul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni în anul 2018, bugetul alocat în vederea sprijinirii românilor din 

Ucraina, priorităţile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi elementele de noutate 

pentru anul 2019. 

 

În deschiderea întâlnirii, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a făcut o scurtă prezentare a 

acţiunilor întreprinse de minister în anul 2018, pe domenii de activitate: cultură, educaţie, 

Centenar 2018, spiritualitate şi tradiţie, mass-media şi societate civilă. 

În acelaşi context, domnul Eugen Popescu, director general al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 

pentru românii de pretutindeni a prezentat proiectele pe care le-a realizat pentru comunităţile 

istorice şi continuarea lor pe parcursul anului 2019. 

 

Printre elementele de noutate, pentru anul 2019, se numără înfiinţarea Agenţiei pentru 

Diaspora, precum şi crearea unor posturi de ataşaţi pe probleme de diaspora în comunităţile 

de români în care există probleme deosebite. 

 

Totodată, pentru anul 2019 se doreşte introducerea a două sesiuni de finanţare pentru 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=B570F5D2-D4C4-4BA2-9252-B2B22B53DAD2
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proiectele din mediul asociativ, având în vedere faptul că pe parcursul anului 2018 au fost un 

număr mare de proiecte foarte bune care au rămas fără finanţare. 

 

Pe parcursul discuţiilor, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, 

domnul senator Radu MIHAIL a insistat asupra importanţei urmăririi performanţei ministerului 

pe fiecare dintre domeniile enumerate mai sus, numărul şi rata de acoperire al cursurilor de 

limba română în diaspora, cursuri atât de necesare în vederea păstrării identităţii naţionale, 

precum şi de dezvoltarea spaţiului comunicaţional comun cu Republica Moldova. 

 

În acelaşi context, domnul senator Dan MANOLIU, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara ţării a reiterat importanţa realizării unui cadru propice pentru 

integrarea copiilor reveniţi în ţară în sistemul nostru de educaţie, pentru că în acest moment 

există foarte multe probleme în ceea ce priveşte adaptarea acestora. 

 

Mai mult, domnul senator Ion HADÂRCĂ, membru al Comisiei a pus accent asupra importanţei 

activităţilor ministerului pe activităţile din Republica Moldova. 

 

    

 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru 
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Românii de Pretutindeni, doamna Lilla Boglarka Debelka, secretar de stat, domnul Victor 

Alexeev, secretar de stat, domnul Victor Ionescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, doamna Alina Hagima, secretar general, doamna Elena Ilie, 

secretar general adjunct, doamna Ana Maria Bud, director, doamna Mioara Bogdan, director, 

domnul Rares Achiriloaie, director cabinet, doamna Adriana Danila, director cabinet. Institutul 

Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni a fost reprezentat de domnul Eugen 

Popescu, director general. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: senat.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA 

ŢĂRII 6-11 DECEMBRIE 2018 

https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-

%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-

ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-

o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fr

ef=nf 

 

În perioada 6-11 decembrie 2018 domnul senator Badea Viorel, secretarul Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara ţării a vizitat comunităţile de români din Andaluzia. Cu acest 

prilej, a intrat în contact cu numeroşi români care fac cinste ţării prin activitatea lor, români 

apreciaţi în comunităţile în care locuiesc şi care contribuie în mod activ în societatea de 

adopţie. 

Au avut loc întâlniri cu români din Sevilla, Roquetas de Mar, Palos de la Frontera, Cartaya, 

Malaga, La Mamola, iar duminică, 9 decembrie a.c. a participat, la liturghia oficiată la Parohia 

Ortodoxă Română „Sf. Apostol Toma” din Faro, Portugalia.  

În cadrul acestor întrevederi, a discutat despre problemele cu care se confruntă românii 

rezidenţi în această regiune a Peninsulei, precum şi eventualele modalităţi de rezolvare a 

acestora. 

Andaluzia este o regiune unde mulţi români devin prada sclaviei moderne şi a muncii forţate, 

subiect pe care l-a supus atenţiei atât Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cât şi 

autorităţilor locale şi centrale spaniole.  

”Voi propune Ministerului Afacerilor Interne să dispună trimiterea unui ataşat la una dintre 

misiunile diplomatice prezente în acestă zonă pentru o mai bună monitorizare a cazurilor de 

sclavie moderne” a declarat domnul senator Badea Viorel, secretarul Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara ţării. 

Totodată, va notifica Ministerul Transporturilor asupra necesităţii înfiintării unei linii directe între 

România (un oraş care se va stabili în urma unui sondaj în rândul românilor rezidenţi provincia 

https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fref=nf
https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fref=nf
https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fref=nf
https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fref=nf
https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?__tn__=kC-R&eid=ARCjIqpM4HFCVcnjf0na-aO_nwwFjfGZ-ijF6Umc3A3PPwiWQD_cLGoA2EU89DaPxSkwDK-o_JvzqdNP&hc_ref=ARRbzSgtkwv_vsPpTxWWOLCpdxQrpLmmt9YIAJor0nCw7JQZSuN7Cwj3P_gqZz4bnEQ&fref=nf
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Almeria) şi Almeria. În prezent, cei peste 80.000 de români rezidenţi în această regiune sunt 

nevoiţi să vină în România cu nişte costuri exagerate, având uneori legături cu două escale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: facebook.com 


