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MENŢINEREA ŞI PROMOVAREA IDENTITĂŢII ROMÂNEŞTI, PREMIATĂ DE IEH LA 

ISMAIL, CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE 

https://www.timpromanesc.ro/mentinerea-si-promovarea-identitatii-romanesti-premiata-de-ieh-la-ismail-cu-ocazia-

zilei-limbii-romane/ 

 

Copii şi profesori din Ismail, Ucraina au fost premiaţi de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni, instituţie aflată în subordinea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, pentru aportul constant în menţinerea şi promovarea identităţii româneşti. 

 

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Centrul de Informare al României din cadrul 

Universităţii Umaniste de Stat din Ismail,  a avut loc în data de 8 septmebrie 2018, cu ocazia 

Ziua Limbii Române. 

 

Adrian Brădeanu, referent relaţii I în cadrul Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni a transmis celor prezenţi faptul că IEH îi susţine în eforturile pe care le fac pentru 

păstrarea şi promovarea identităţii româneşti. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/mentinerea-si-promovarea-identitatii-romanesti-premiata-de-ieh-la-ismail-cu-ocazia-zilei-limbii-romane/
https://www.timpromanesc.ro/mentinerea-si-promovarea-identitatii-romanesti-premiata-de-ieh-la-ismail-cu-ocazia-zilei-limbii-romane/
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Programul manifestaţiei a inclus o conferinţă pe tema importanţei limbii române în comunităţile 

istorice, un recital de poezie dedicat Zilei Limbii Române şi s-a  încheiat cu un spectacol de 

muzică românească, muzică uşoară şi dansuri populare, susţinut de ansambluri folclorice, 

colective populare şi muzică instrumentală din raioanele Ismail şi Reni. 

 

Alături de cei peste 100 de reprezentanţi ai românilor din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa s-

au aflat domnul Tiberiu Leonida Şarpe, ministru consilier- consul al României la Odesa, 

profesori universitari de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, profesori de la Colegiul 

Pedagogic „Costache Negri” Galaţi, preşedintele Asociaţiei „Danubiana” Galaţi, istorici, 

jurnalişti din Galaţi, poeţi, scriitori, profesori şi studenţi de la Universitatea Umanistă de Stat din 

Ismail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNIA A MAI REPARAT O GRĂDINIŢĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA. PAVEL FILIP: 

“FACEM UNIREA PRIN PROIECTE” 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28680-2018-09-14-06-50-53.html 

 

Premierul Pavel Filip şi ambasadorul României în R Moldova, Daniel Ioniţă, au inaugurat 

grădiniţa din satul Sipoteni, raionul Călăraşi, renovată cu sprijinul Guvernului de la Bucureşti, 

transmite Romanian Global News. 

 

Primul ministru al Republicii Moldova a spus că „150 de copii se vor bucura de condiţii mai 

bune şa grădiniţă, iar părinţii vor putea sta liniştiţi". 

 

Grădiniţa de copii din satul Sipoteni, raionul Călăraşi a fost construită în anii 80, dar a fost 

abandonată după destrămarea URSS. Localnicii îşi amintesc că instituţia, care are trei blocuri 

şi două nivele, a stat decenii întregi în paragină. Acum însă grădiniţa este renovată conform 

standardelor europene. 

 

„Înainte aici erau numai pietre, numai buruieni, nu erau uşi şi ferestre" 

 

„Era ca după bombardament, nici acoperiş nu era. Acum am intrat din curiozitate şi am văzut 

cât e de bine. Aş vrea să mă fac şi eu pentru o zi copil ca să vin la grădiniţă. E o poveste aici!" 

 

La grădiniţa din Sipoteni a fost reparat acoperişul, au fost montate uşi şi ferestre noi. Şi în 

interiorul instituţiei preşcolar au fost montate sisteme de încălzire, apă şi canalizare. Grădiniţa 

a fost dotată şi cu mobilier nou. Copiii, dar şi educatorii, sunt mulţumiţi de condiţiile pe care le 

au în grădiniţă. 

 

„Evenimentul de astăzi ne vorbeşte despre relaţia de suflet care o avem cu prietenii noştri din 

România", a precizat Pavel Filip. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28680-2018-09-14-06-50-53.html
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„Peste 850 de grădiniţe au fost renovate cu sprijinul României, în faţa a 26 milioane de Euro 

oferite de guvernul României şi vreau să aduc mulţumiri domnului Ambasador Ioniţă şi 

poporului român", a spus Pavel Filip, care a ţinut să precizeze că „A trebuit să vin în funcţia de 

premier pentru a înţelege proverbul „prietenul la nevoie se cunoaşte". România ne-a întins o 

mână de ajutor în 2015, când R Moldova a trecut printr-o criză profundă şi asta nu o voi uita 

niciodată.", a mai spus primul ministru. 

 

„Anul acesta marcăm Centenarul Unirii şi noi am ales să facem Unirea prin proiecte - 

interconectarea sistemelor de gaze naturale, proiect care deja a pornit, avem banii pentru 

interconexiunea energetică si doresc să avem aceeaşi infrastructură de educaţie. Nu imi 

doresc sa văd diferenţe între sistemele noastre de educaţie", a spus Pavel Filip. 

 

La rândul său, amabasadorul Daniel Ioniţă a afirmat că „R Moldova reprezintă o prioritate 

strategică pentru politica externă a României. Susţinem parcursul european al R Moldova. 

Ştim că e greu, dar vă asigur ca acest drum va fi parcurs." 

 

Ambasadorul României a făcut câteva precizări şi asupra motivului pentru care Bucureştiul 

investeşte în sistemul educaţional al R Moldova. 

 

„O resursă importantă este factorul uman, de aceea România dă o mare importanţă sistemului 

educaţional al R Moldova. Şi nu doar prin renovarea de grădiniţe, ci şi prin bursele anuale pe 

care le oferim studenţilor şi elevilor din R Moldova care vor să înveţe în România şi prin 

taberele de odihnă unde vin copiii din R Moldova", a mai spus Daniel Ioniţă. 

 

„Dacă azi nu se integreaza R Moldova in UE, am încercat să aducem Uniunea Europeană 

aici", a precizat ambsadorul României care a spus că în „Anul Centenar avem obligaţia să ne 

gândim la viitorul nostru comun în UE", a mai spus Ambasadorul României la Chişinău. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNI DIN COMUNITĂŢILE ISTORICE PREZENŢI LA MANIFESTĂRILE DEDICATE 

ÎMPLINIRII A 90 DE ANI DE LA INAUGURAREA CRUCII EROILOR NEAMULUI DE PE 

VÂRFUL CARAIMAN ŞI CENTENARULUI MARII UNIRI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28678-2018-09-14-06-46-06.html 

 

Ministerul Apărării Naţionale organizează, între 14 şi 16 septembrie, la Buşteni, judeţul 

Prahova, o serie de manifestări dedicate comemorării Primului Război Mondial, a celebrării 

Marii Uniri şi a împlinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Vârful 

Caraiman, transmite un comunicat de presă al MapN, preluat de Romanian Global News. 

 

Astfel vineri, 14 septembrie, la Centrul de pregătire pentru personalul din industrie (str. 

Paltinului, nr.16, Buşteni) vor avea loc, între orele 10.00 şi 12.00, prezentarea unei expoziţii 

realizate de Studioul de Arte Plastice al Armatei, a unei expoziţii documentare dedicate 

aniversării Centenarului Întregirii României, realizată de Editura „Stefadina", şi a enciclopediei 

electronice „România 1918.Oameni, momente şi imagini" realizată de SIVECO România, în 

parteneriat cu instituţii prestigioase de cultură şi personalităţi ale societăţii româneşti. 

 

De asemenea, Asociaţia Tradiţia Militară va prezenta ţinute militare din perioada Războiului de 

Întregire a României. 

 

De la ora 15.00, tot la sediul Centrului va avea loc simpozionul dedicat evenimentului, în cadrul 

căruia, pe lângă expuneri ale unor personalităţi culturale şi ştiinţifice şi ale reprezentanţilor 

conducerii M.Ap.N., va fi prezentat un film documentar dedicat aniversării Centenarului Marii 

Uniri şi va fi lansat Albumul Monografic cu titlul ,,Crucea - slăvitul semn de biruinţă în Războiul 

de Întregire a Romaniei - 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri". 

 

Sâmbătă, 15 septembrie, de la ora 11.30, la Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman 

va avea loc o ceremonie de depuneri de coroane de flori, prezentarea simbolisticii Crucii 

Caraiman şi a acţiunilor Armatei României în Războiul de Întregire a Neamului, dar şi o 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28678-2018-09-14-06-46-06.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, 

 

7 

demonstraţie de reconstituire istorico-militară organizată de Asociaţia Tradiţia Militară precum 

şi un recital susţinut de către maestrul naist Nicolae Voiculeţ. 

 

În acelaşi timp, în Buşteni vor fi prezentate publicului larg expoziţii dedicate evenimentului, vor 

avea loc exerciţii demonstrative (supravieţuire, escaladă şi tiroliană, intervenţie EOD etc). 

 

În seara zilei de 15 septembrie, începând cu ora 18.00, Muzica Militară a Academiei Forţelor 

Aeriene "Henri Coandă" din Braşov va susţine un concert de muzică. În continuarea 

spectacolului, maestrul Nicolae Voiculeţ va avea un moment artistic la nai, fiind urmat de un 

recital susţinut de către formaţiile artistice aparţinând Cercurilor militare din Curtea de Argeş şi 

Câmpulung Muscel, ale elevilor Colegiului Naţional Militar ,,Dimitrie Cantemir" din Breaza, ale 

grupurilor cultural-artistice din oraşul Buşteni, precum şi ale elevilor din comunităţile istorice 

româneşti de peste graniţe (elevii din comunitătile istorice româneşti din Bulgaria, Republica 

Moldova, Serbia şi Ucraina vor purta costume populare specifice zonelor pe care le 

reprezintă). 

 

Duminică, 16 septembrie, de la ora 10.00, la Castelul Peleş va avea loc un spectacol de 

muzică de fanfară şi o demonstraţie de reconstituire istorico-militară organizată de Asociaţia 

Tradiţia Militară. 

 

Activităţile sunt iniţiate şi organizate de Secretariatul General al M.Ap.N., în cadrul unui proiect 

finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi aprobat de Comitetul Interministerial 

pentru Centenar. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpresss.ro 
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DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ OFERITĂ DE MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI DOAMNEI ELEONORA BIZOVI DIN BOIAN (UCRAINA) PENTRU 

APĂRAREA CAUZEI ROMÂNEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28676-2018-09-14-06-41-46.html 

 

În data de 12 septembrie a.c. Eleonora Bizovi din localitatea Boian, cetăţean de onoare al 

acestei frumoase localităţi a lui Ion Neculce, a fost menţionată cu o Diplomă de Excelenţă de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - informează Agenţia BucPress, preluat de 

Romanian Global News. 

 

Profesoara şi autoarea de texte de publicistică întru apărarea cauzei româneşti din nordul 

Bucovinei, a fost felicitată cu acest prilej de Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General 

al României la Cernăuţi, în timpul unei dezbateri desfăşurate în incinta misiunii diplomatice. În 

luna august Eleonora Bizovi şi-a celebrat cea de-a 86-a aniversare de la naştere. 

 

Potrivit diplomei semnate de Natalia Elena Intotero, ministru pentru românii de pretutindeni, 

Eleonora Bizovi prin munca de educator şi gazetar, a insuflat „dragostea faţă de limba română 

şi moştenirea înaintaşilor noştri, devenind un model pentru întreaga comunitate a românilor de 

pretutindeni". 

 

Material video aici http://www.bucpress.eu/cultura/eleonora-bizovi-din-boianul-lui-7529 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28676-2018-09-14-06-41-46.html
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SĂRBĂTOARE ROMÂNEASCĂ PE TAMISA 

https://www.timpromanesc.ro/sarbatoare-romaneasca-pe-tamisa/ 

 

Sărbătoare românească pe malul Tamisei, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Un parc a 

devenit o mică parte din ţara noastră în cadrul Festivalului Tamisei, cu ajutorul muzicii, 

meşterilor populari şi preparatelor româneşti. Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a 

condus o flotilă alcătuită din şase ambarcaţiuni, special construite în Delta Dunării, în 

competiţia The Great River Race. 

 

Ţara noastră a fost reprezentată pentru prima dată la competiţia de canotaj urmărită anual de 

sute de mii de spectatori, cu ocazia evenimentului aniversar ”Regata Marii Unirii – Flotila 

România Centenar”. 

 

 

Foto:facbook.com/Ivan Patzaichin 

 

Echipajul României a fost format din români şi britanici, iar participarea la competiţie a fost si 

https://www.timpromanesc.ro/sarbatoare-romaneasca-pe-tamisa/


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 

un prilej pentru a le prezenta britanicilor lotca, barca tradiţională pescărească, al cărei proces 

de fabricaţie este un element al patrimoniului imaterial românesc. 

 

Cele şase ambarcaţiuni din flotila românească reprezintă, simbolic, regiunile istorice care au 

format România Mare în 1918: Ţara Româneascã, Moldova, Transilvania, Basarabia, 

Bucovina şi Dobrogea. 

 

Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SPOLETO – O NOUĂ ŞCOALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN ITALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28660-2018-09-13-07-49-07.html 

 

Duminică, 9 septembrie, în oraşul Spoleto din Italia, la 180 de km de Roma, s-au redeschis 

cursurile de „Cunoaştere a limbii, culturii, civilizaţiei şi tradiţiilor româneşti", transmite 

www.emigrantul.it, preluat de Romanian Global News. 

 

Este cel de-al doilea an de fapt, acum sub o nouă denumire şi anume „Şcoala românească la 

Spoleto„. Deşi încă mai era vacanţă şi încă nu s-au întors toţi din România pentru activităţile 

anului normal, a fost totuşi un număr măricel de copii, părinţi, chiar bunici tineri, cât şi invitaţi 

de onoare: consulul Beatrice Birău şi viceconsulul Ionuţ Florin Urs care, pe lângă frumosul 

discurs adresat copiilor în a-i încuraja să nu uite limba română niciodată, au adus un mesaj şi 

din partea ambasadorului George Bologan. 

 

Nu în ultimul rând printre invitaţi a fost prezent şi Gh.Cristescu, preşedintele asociaţiei „Centrul 

Român pentru Integrare şi Tradiţii Italia„, manager de proiect, reprezentant FORI pe 

departamentul de proiecte, care a dat o mână de ajutor consistentă pentru implementarea 

acestui proiect. Menţionez că dintr-un număr de paisprezece proiecte prezentate de acesta 

Ministerului Românilor de Pretutindeni, au fost aprobate doar patru, unul dintre acestea fiind 

şcoala de la Spoleto. 

 

Cursul este în totalitate gratuit, ca şi anul trecut, dar anul acesta, fiind finanţat de către 

Ministerul Românilor de Pretutindeni, va fi posibilă îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii 

rechizitelor, a materialelor didactice şi recunoscut cu o cifră simbolică munca şi serviciul 

cadrelor didactice. Aici menţionez că învăţătoarea Mihaela Ţilea este creierul şi motorul clasei 

româneşti. Lucrează cu copii de diverse vârste într-o atmosferă mai mult familială decât una 

şcolară. 

 

De fapt o clasa de românaşi în mijlocul străinilor e o oază tricoloră, unde atmosfera nici nu 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28660-2018-09-13-07-49-07.html
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poate fi altfel. 

 

Sunt deja înscrişi 25 de copii, care vin şi din localităţi învecinate şi nu doar de la Spoleto.Anul 

acesta frecvenţa cursurilor va fi de două ori pe săptămână, sâmbăta respectiv duminica, 

comparativ cu anul trecut când era doar o dată. 

 

Preşedinta asociaţiei Ziua Unirii, Ramona Mihai, fondatoarea Şcolii Române de la Spoleto, a 

declarat că ideea i-a venit de la un reportaj de pe un post de televiziune românesc când a 

primit ca un pumnal ştirea că „în Suceava s-au întors 480 de copii români din întreaga 

diasporă care nu ştiu măcar o frază în română!" Având asociaţie deja şi-a zis că trebuie să 

reuşească să dea curs gândului de a provoca comunitatea românească din Spoleto la 

socializare pur românească şi de a învăţa noile vlăstare, geografia, istoria şi traditiile 

româneşti. A început fără nici o susţinere financiară din partea cuiva ci pur şi simplu din 

buzunarele proprii şi a avut succes. Ideea a fost îmbrăţişată de familiile de români şi iată că 

acum sunt la începutul celui de-al doilea an şcolar, plin de planuri mari pentru puii de români şi 

care acum pe 9 septembrie i-a dat o mare satisfacţie numărând boboci noi. 

 

 

 

E toamnă nu? Am fost invitată şi eu, deja printre ei mă simt ca acasă, devin de-ai casei şi de 

fiecare dată mă prezint cu un dar, o mică interpretare teatrală. Cine ştie, poate reuşesc să 

trezesc şi eu în aceşti copii dorinţa de a îmbrăţişa o carieră actoricească. Felicit românii care 
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nu vor să lase să se stingă flacăra neamului ba dimpotrivă vor să transmită mai departe cultura 

românească! 

 

Felicit elevii, părinţii, asociaţii, colaboratorii şi, nu în ultimul rând, autorităţile române care 

sprijină această şcoală şi aceste proiecte oriunde ar fi ele în lume! Succes copii, succes tuturor 

şi la mai mare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN MANNHEIM A FOST SFINŢITĂ DE TREI IERARHI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28648-2018-09-12-08-19-49.html 

 

Trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au sfinţit sâmbătă, 8 septembrie, biserica 

românească „Învierea Domnului", „Sf. M. Mc. Gheorghe" şi „Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi" din 

Mannheim, Germania, transmite www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Soborul slujitor a fost format din: 

 

• Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi 

de Nord; 

• Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, 

Austriei şi Luxemburgului; 

• Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Episcop vicar al Episcopiei Italiei. 

 

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie în timpul căreia Mitropolitul Serafim a hirotonit în 

diacon pe teologul Gheorghe Negrea, pe seama Parohiei din Mannheim. 

 

Părintele Mitropolit a apreciat în timpul predicii eforturile depuse de comunitate pentru ridicarea 

lăcaşului de cult, scrie site-ul oficial al Mitropoliei Germaniei. 

 

Piatra de temelie pentru biserica parohială din Mannheim a fost aşezată la 14 octombrie 2007, 

de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. 

 

Biserica a fost construită după planurile arhitecţilor Nicolae Buşilă din Timişoara şi Klaus 

Klimmer din Mannheim, de inginerul constructor Nicolae Pană din Teiuş şi echipa sa din 

România, împreună cu ing. Vlad Stanomir din Mannheim. 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28648-2018-09-12-08-19-49.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, 

 

15 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-9/ 

 

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

1.702 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Spania – 951 locuri de muncă: 950 

muncitor necalificat în agricultură – cules căpşuni, 1 operator centrale electrice; 

 

Germania – 454 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curăţenie, 50 electrician, 50 

instalator, 50 sudor, 50 lăcătuş, 17 şofer camion, 4 manager hardware sisteme de securitate, 4 

manager software sisteme de securitate, 4 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi 

climatizare, 4 şofer autobuz, 2 bucătar, 2 inginer verificare şi validare, 2 lucrător forestier, 2 

personal în domeniul hotelier, 1 coordonator activităţi arhitectură electrică, 1 coordonator 

echipă SE în domeniul electric/electronică, 1 constructor structuri din metal, 1 dezvoltator 

componente electrice/electronice, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer 

proiectant, 1 inginer de sistem, 1 ospătar, 1 personal servire la mese, 1 recepţioner, 1 

specialist restaurant, 1 tehnician instalaţii; 

 

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

zugrav; 

 

Irlanda – 79 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 25 ciontolitor, 4 cosmetician/manichiurist; 

 

Olanda – 49 locuri de muncă: 20 lucrător la bandă, 10 ambalatori, 10 manipulator marfă, 5 

culegător căpşuni, 3 culegător castraveţi în sere, 1 agent de muncă temporară; 

 

Norvegia – 30 locuri de muncă: 10 vopsitor auto, 5 dulgher/tâmplar, 5 farmacist, 5 electrician, 

2 mecanic în industria piscicolă, 1 antrenor gimnastică artistică, 1 lucrător pensiune (fermă), 1 

senior dezvoltator aplicaţii; 

 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-9/
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Malta – 27 locuri de muncă: 17 tehnician, 7 instalator ELV, 2 tâmplar, 1 montator semne de 

circulaţie; 

 

Polonia – 10 locuri de muncă: 10 zidar; 

 

Danemarca – 5 locuri de muncă: 5 vopsitor auto; 

 

Franţa – 5 locuri de muncă: 3 şofer camioane şi maşini de mare tonaj, 2 montator acoperiş 

piscină; 

 

Slovenia – 3 locuri de muncă: 2 tehnician service, 1 bucătar; 

 

Suedia – 3 locuri de muncă : 3 mecanic auto; 

 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 2 muncitor/tehnician în construcţia reţelelor de telefonie; 
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Marea Britanie –2 locuri de muncă: 1 curier liber profesionist, 1 vopsitor auto; 

 

Belgia –  1 loc de muncă: 1 inginer/specialist calitate; 

 

Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 specialist în publicitate online. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AGERPRES A PREZENTAT LA PRAGA EXPOZIŢIA DE FOTOGRAFIE ROMÂNIA: 

EVOLUŢIE ŞI FILMUL ”MAREA UNIRE – ROMÂNIA, LA 100 DE ANI” 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-praga-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-

marea-unire-romania-la-100-de-ani/ 

 

Agenţia Naţională de Presă Agerpres a prezentat, la Praga, expoziţia de fotografie România: 

Evoluţie şi documentarul video ”Marea Unire – România, la 100 de ani”, cu ocazia Sarbatorii 

Romanilor din Republica Ceha (editia a IX-a), ce a avut loc duminica, 9 septembrie 

2018.Evenimentul a avut loc pe Terasa Muzeului Etnografic – Musaion din parcul Kinsky şi a 

fost organizat de Asociatia Romanilor din Cehia si Comunitatea moldovenilor din Cehia, sub 

patronajul Primariei Praga 5, al Ambasadei Romaniei in Republica Ceha si al Ambasadei 

Republicii Moldova in Republica Cehă. 

 

Expoziţia a fost apreciată de peste 900 de participanţi, iar publicul a avut ocazia de a primi şi 

albumul fotografic realizat de agenţie, o ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care 

conţine 100 de imagini din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. 

 

Documentarul ”Marea Unire – România, la 100 de ani” este o invitaţie la o călătorie 

emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România 

înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Practic, 

Agerpres a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord şi 

Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai 

important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o naţiune 

fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie. 

 

Expoziţia de fotografie, numită România: Evoluţie, cuprinde imagini care fac parte din arhiva 

Agerpres, care reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, dar şi câteva fotografii 

din arhiva Associated Press. Expoziţia cuprinde şi cele mai bune fotografii realizate în ultimul 

timp de fotoreporterii agenţiei, care ilustrează evoluţia României. Totodată, agenţia a realizat şi 

https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-praga-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/
https://www.timpromanesc.ro/agerpres-a-prezentat-la-praga-expozitia-de-fotografie-romania-evolutie-si-filmul-marea-unire-romania-la-100-de-ani/
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un album cu acelaşi nume, o ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine 100 de 

fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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UNUL DIN CINCI TINERI E PLECAT ÎN STRĂINĂTATE 

https://www.timpromanesc.ro/unul-din-cinci-tineri-e-plecat-in-strainatate/ 

 

Circa 20% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani trăiau în 2017 într-un alt stat 

din Uniunea Europeană, arată Banca Naţională a României în Raportul asupra inflaţiei 

elaborat în luna august. Este vorba despre categoria de vârstă cu impact direct asupra pieţei 

muncii, o piaţă care se confruntă cu o acută lipsă de personal. 

 

În comparaţie, media în statele UE este de 3,8%. România e pe primul loc la migraţia în alte 

state europene, fiind urmată de Lituania, Croaţia, Portugalia, Letonia şi Bulgaria (ponderi 

cuprinse între 10 şi 15 %, potrivit BNR). 

 

Din totalul românilor plecaţi în UE, 17% au studii superioare. BNR arată că, pe lângă 

emigraţie, o altă problemă este ”inadecvarea sistemului de învăţământ la cerinţele pieţei şi de 

absenţa măsurilor de integrare a persoanelor inactive”. 
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DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI TEMPORARE „ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” LA 

MUZEUL DE ISTORIE MILITARĂ DIN VALENCIA, SPANIA 

https://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-temporare-romania-in-primul-razboi-mondial-la-muzeul-de-

istorie-militara-din-valencia-spania/ 

 

Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Muzeul de Istorie Militară din Valencia 

(Museo Historico Militar de Valencia), Consulatul României la Castellon de la Plana, Muzeul 

Naţional de Istorie a României (MNIR) şi sub patronajul Ambasadei României în Regatul 

Spaniei anunţă deschiderea expoziţiei temporare „România în Primul Război Mondial”. 

 

Vernisajul va avea loc miercuri, 12 septembrie 2018, la sediul Muzeului de Istorie Militară din 

Valencia, Spania. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-temporare-romania-in-primul-razboi-mondial-la-muzeul-de-istorie-militara-din-valencia-spania/
https://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-temporare-romania-in-primul-razboi-mondial-la-muzeul-de-istorie-militara-din-valencia-spania/
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Proiectul expoziţional prezintă pas cu pas istoria războiului şi unificarea naţiunii române, cu 

ajutorul fotografiilor, documentelor şi obiectelor de patrimoniu ce aparţin familiei Herranz-

Teodorescu. Colecţia Herranz-Teodorescu este formată din medalii, decoraţii, brevete, 

fotografii, documente provenite din România şi din ţările Antantei, dar şi mici suveniruri de 

război precum o brăţară cu steagurile tuturor statelor Antantei. 

 

Expoziţia – care a fost prezentată anterior la Museo del Ejército din Toledo – va fi deschisă la 

Muzeul de Istorie Militară din Valencia, în perioada 12 septembrie -14 octombrie. 
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