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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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BALUL ACORDĂRII PANGLICII, LA LICEUL „NICOLAE BĂLCESCU” DIN GYULA 

https://www.timpromanesc.ro/balul-acordarii-panglicii-la-liceul-nicolae-balcescu-din-gyula/ 

 

În data de 09 februarie 2019, în sala de sport a oraşului Gyula, s-a desfăşurat „Balul acordării 

panglicii”, manifestare tradiţională dedicată elevilor absolvenţi, de clasa a XXII-a, de la Liceul 

„Nicolae Bălcescu”. 

 

La eveniment au luat parte peste 600 de persoane: elevi şi cadre didactice, părinţi şi alte 

rudenii ale elevilor absolvenţi şi oficialităţi, între care s-au numărat Preasfinţitul Părinte Siluan, 

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi alţi clerici din cadrul Episcopiei; Florin 

Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula; Daniel Banu, consulul general al 

României la Szeged; Görgényi Ernő, primarul oraşului Gyula; Tolnai Péter, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Békés; Ramona Lile, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad; Tiberiu 

Juhasz, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), Mariana 

Negreu Vetro, directorul Centrului de Documenhtare şi Informare al AŢRU; Gheorghe Cozma, 

directorul Oficiului AŢRU, redactori ai publicaţiilor „Foaia Românească” şi „Cronica”, realizatorii 

emisiunii „Ecranul Nostru”, a Studioului Teritorial al MTV 1, din Szeged, ş.a. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/balul-acordarii-panglicii-la-liceul-nicolae-balcescu-din-gyula/
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Au adresat cuvinte de salut directorul Maria Gurzău Czegledi, şi primarul Görgényi Ernő. 

Absolvenţii celor două clase a XII-a au prezentat poezii şi cântece în limba română şi limba 

maghiară. Fiecare dintre cei 53 de elevi absolvenţi, dar şi oficialităţile prezente, au primit din 

partea elevilor din clasa a XI-a câte o panglică, cu imaginea Liceului „Nicolae Bălcescu”. 

 

Momentul cel mai aşteptat al serii l-a constituit numărul de vals, elevii fiind îmbrăcaţi în 

costume de bal, iar elevele în rochie de mireasă. În prezent, la  Liceul „Nicolae Bălcescu”, în 

clasele I-XII, învaţă 436 de elevi. Obiceiul numit „Balul acordării panglicii” este specific fiecărui 

liceu din Ungaria, pentru elevii absolvenţi ai clasei a XII-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII „MĂRŢIŞOR” LA CERNĂUŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29773-srbtoarea-primverii-mrior-la-cernui.html 

 

Tradiţionala Sărbătoare a primăverii „Mărţişor"- ediţia a XXIV-a, organizată de Societatea 

pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuţi, va avea loc duminică, 03 

martie, în sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină din Cernăuţi (str F. 

Schiller, 11), între orele 12.00-15.00, cu susţinerea Consulatului General al României la 

Cernăuţi, transmite Romanian Global News. 

 

Prezidiul SCR „Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuţi transmite rugămintea 

conducătorilorformaţiilor artistice, soliştilor să ne trimită pe adresa de e-mail: 

vasilebycu@gmail.com o înregistrare video a materialului propus în program. Prioritate vor 

avea cele mai interesante idei, precum şi acei care nu au mai participat la ediţiile precedente 

ale Festivalului. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reduce durata evoluării participanţilor cu 

scopul încadrării în limita timpului prevăzut de condiţiile arendării sălii de spectacole. Aşteptăm 

propunerile dumneavoastră până la 25 februarie 2018. 

 

 

 

 

"Ne adresăm la toţi oamenii de bună credinţă, persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29773-srbtoarea-primverii-mrior-la-cernui.html
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această acţiune: suntem deschişi pentru o colaborare informativă, sau publicitară reciproc 

avantajoasă şi ne vom bucura de orice propunere", transmit reprezentanţii asociaţiei în 

mesajul public. 

 

Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de colaborare cu potenţialii sponsori – tel. (0038) 

050-627 41 56; 050-602- 41-62; 066-915-58-77 e-mail: vasilebycu@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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OFERTE DE MUNCĂ ÎN GERMANIA PENTRU STUDENŢII ROMÂNI 

https://www.timpromanesc.ro/oferte-de-munca-in-germania-pentru-studentii-romani/ 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă facilitează, prin reţeaua EURES, 

obţinerea de contracte de muncă în Germania de către studenţii români. Oferta primită de la 

angajatorii germani, prin intermediul Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din 

Koln, este pentru perioada vacanţei de vară (2 luni), fiind disponibile 30 de posturi în domeniul 

hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn producţia industrială şi ȋn 

domeniul serviciilor. 

 

Menţionăm că, pentru aceste locuri de muncă se pot înscrie persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 18 – 35 de ani, care urmează cursuri de zi la o instituţie de învăţământ de stat sau 

particulară acreditată conform legii şi care au cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană. 

 

Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul agenţiei judeţene în raza 

căreia au domiciliul sau studiază şi vor depune un dosar cu următoarele documente: 

 

–  copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); 

 

– fişă de solicitare – Bewerbung – completată ȋn 2 exemplare la calculator, printată faţă – 

verso şi semnată (formularul tipizat şi instrucţiunile de completare a acestuia se găsesc pe 

site-ul www.anofm.ro la secţiunea Comunicare / Anunţuri diverse); 

 

– adeverinţă de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează 

studentul (tipizat facultate); 

 

– adeverinţă de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi 

https://www.timpromanesc.ro/oferte-de-munca-in-germania-pentru-studentii-romani/


 

 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, 

 

8 

instrucţiunile de completare sunt postate pe site-ul www.anofm.ro la secţiunea Comunicare / 

Anunţuri diverse ); 

 

– 3 fotografii tip paşaport; 

 

– copie permis de conducere (dacă este cazul). 

 

Data limită pentru depunerea dosarelor este 14 februarie 2019. Informaţii suplimentare pot fi 

solicitate consilierilor EURES din cadrul AJOFM/AMOFM Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ALIANŢA ROMÂNILOR DIN ITALIA ARE O NOUĂ FILIALĂ ÎN SICILIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29762-2019-02-13-12-14-01.html 

 

"ALIANŢA ROMÂNILOR, după 4 ani de existenta pe teritoriul Italiei, a reusit să ducă la bun 

sfârşit o parte din obiectivele sale. Unul dintre cele mai importante a fost acela de a crea o 

filială in Sicilia (24 decembrie 2018), astfel că în AN CENTENAR, a luat nastere filiala Ragusa 

ce cuprinde orasul Vittoria, Santa Croce Camerina si celelalte orase din judeţ, transmite 

Cornelia Nicola, Preşedinte Alianţa Românilor Filiala Ragusa, preluat de Romanian Global 

News. 

 

"Obiectivul nostru principal este acela de a veni în sprijinul cetăţenilor români oferind servicii si 

informatii de care au nevoie. Politic, vom acţiona pentru o mai bună colaborare cu 

administraţia si autorităţile locale, iar pe această cale îi rugăm pe românii nostrii să se implice 

mai mult in viaţa politică începând cu exercitarea dreptului la vot. 

 

Un alt obiectiv deosebit de important este promovarea culturii a traditiilor populare, păstrate din 

moşi strămoşi în cultul creştin ortodox. 

 

Suntem deschisi la dialog si ne dorim sa colaborăm cu orice persoană si orice asociaţie de pe 

teritoriu. Ţinem să mulţumim domnului Marius Dogaru, preşedinte naţional al ALIANŢEI 

ROMÂNILOR, si tuturor colegilor pentru colaborare. Să auzim de bine!", mai declară 

Preşedintele Alianţei Românilor - Filiala Ragusa. 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29762-2019-02-13-12-14-01.html
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ACTIVITĂŢI CULTURALE ROMÂNEŞTI LA CENTRUL DE CULTURĂ ŞI TRADIŢIE 

ROMÂNEASCĂ DIN TORINO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29752-2019-02-12-09-14-45.html 

 

La iniţiativa şi în organizarea CENTRULUI DE CULTURĂ ŞI TRADIŢIE ROMÂNEASCĂ din 

Torino, Italia, se va desfăşura în perioada 21-23 februarie 2019 un ciclu de manifestări 

dedicate "ZILEI INTERNAŢIONALE A FEMEII", transmite Romanian Global News. 

 

Joi, 21 februarie 2019, are loc conferinţa internaţională "UOMINI CHEAMANO LE DONNE" la 

Palazzo Lascaris. Conferinţa îşi propune să analizeze emanciparea femeii moderne precum şi 

contribuţia bărbaţilor la diminuarea fenomenului de violenţă la care sunt supuse femeile din 

ziua de astăzi. În cadrul conferinţei, poetul Adrian Munteanu, va susţine un microrecital din 

sonetele sale de dragoste. 

 

Vineri, 22 februarie 2019, la Institutul Social din Torino, actriţa Maia Morgenstern va avea un 

dialog cu membrii comunităţii româneşti şi va prezenta un recital cuprinzând poezii de Tudor 

Arghezi si un Jurnal al Reginei Maria. 

 

 

Sâmbătă, 23 februarie 2019, în sala de conferinţe a Centrului de Cultură şi Tradiţie 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/asociatii--ambasade/29752-2019-02-12-09-14-45.html
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Românească din Torino, copiii şcolii româneşti şi părinţii acestora sunt aşteptaţi la o întâlnire 

cu poetul Adrian Munteanu, autor a 365 de basme în versuri şi interpret al acestora în recitalul 

intitulat "Poveşti fără sfârşit." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-13/ 

 

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

956 locuri de muncă vacante: 

 

Spania – 206 locuri de muncă: 200 agricultor, 4 tehnician; 2 dulgher; 

 

Portugalia – 200 locuri de muncă: 200 muncitor necalificat în agricultură – cules zmeură; 

 

Olanda – 196 locuri de muncă: 130 lucrător în sere, 30 muncitor în grădinărit; 25 lucrător în 

fabrica de alimente, 10 culegător sparanghel, 1 asistent manager; 

 

Marea Britanie – 75 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane la domiciliu, 15 farmacist, 10 

infirmier; 

 

Germania – 64 locuri de muncă: 10 sudor, 6 lucrător în construcţii, 5 şofer de camion, 4 

mecanic instalaţii, 4 personal servire, 3 constructor, 3 manipulant marfă, 3 tehnician 

electronică, 2 electrician, 2 faianţar, 2 măcelar, 2 personal gastronomie de sistem, 2 specialist 

restaurant, 2 stivuitorist, 1 bucătar, 1 cameristă, 1 croitor decoraţiuni, 1 fierar, 1 instalator, 1 

mecatronist vehicule, 1 operator maşini şi utilaje, 1 recepţioner, 1 şofer de autobuz, 1 

specialist CNC, 1 tâmplar, 1 tehnician sondaje topografice, 1 tencuitor, 1 zidar; 

 

Irlanda – 57 locuri de muncă: 55 ciontolitor tranşator carne, 2 confecţioner încălţăminte; 

 

Danemarca – 50 locuri de muncă: 50 lucrători în agricultură – cules mazăre; 

 

https://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european-13/
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Finlanda – 31 locuri de muncă: 15 lucrător forestier, 10 muncitor constructor, 6 pavator; 

 

Suedia – 24 locuri de muncă: 8 mecanic maşini şi utilaje grele, 8 operator CNC; 5 vopsitor 

auto, 3 mecanic auto; 

 

Norvegia – 24 locuri de muncă: 10 măcelar, 5 vopsitor auto/tehnician de reparaţii, 4 

programator jocuri video, 2 tester asigurarea calităţii, 1 ghid caiac, 1 ghid antrenor caiac, 1 

producător extern jocuri video; 

 

Malta – 12 locuri de muncă: 4 electrician, 4 instalator, 4 tehnician aer condiţionat; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

 

Ungaria – 5 locuri de muncă: 2 electrician, 1 grădinar, 1 măcelar, 1 mecanic auto; 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot găsi ofertele pe site-ul ANOFM sau pot 

merge la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde 

consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANUNŢ PRIVIND SESIUNILE DE FINANŢARE PE ANUL 2019 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-sesiunile-de-finantare-pe-anul-2019/ 

 

În perioada următoare, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va anunţa data începerii 

primei sesiuni de finanţare pe anul 2019. 

 

Spre deosebire de anii precedenţi, în 2019 vor exista doar două sesiuni de finanţare pentru 

depunerea proiectelor. Prima dintre acestea va dura 15 zile. 

 

Ghidul beneficiarului şi metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru anul 

2019 s-au aflat în consultare publică timp de 10 zile, începând din 8 ianuarie a.c. Documentele 

vor fi publicate, în forma finală, până la sfârşitul lunii în curs. 

 

Au fost făcute modificări tehnice în ceea ce priveşte setul de documente necesare atât 

încheierii acordului de finanţare cât şi procesului de decontare a cheltuielilor în sensul 

simplificării şi facilitării accesului la finanţarea nerambursabilă. 

 

O altă noutate este reprezentată de înlocuirea programului CENTENAR din 2018 cu programul 

destinat deţinerii Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, linie de finanţare 

disponibilă pentru prima sesiune de proiecte. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-privind-sesiunile-de-finantare-pe-anul-2019/
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SUEDIA PRELUNGEŞTE PERIOADA DE EFECTUARE A CONTROALELOR LA 

FRONTIERE 

https://www.timpromanesc.ro/suedia-prelungeste-perioada-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să se deplaseze 

în Regatul Suediei că autorităţile locale au anunţat prelungirea perioadei de efectuare a 

controalelor la frontiere, valabilă până la data de 11 mai 2019. 

 

Se recomandă cetăţenilor români să se asigure că deţin în permanenţă asupra lor, pe timpul 

călătoriei înspre şi dinspre Suedia, un act valabil de identitate (paşaport sau carte de identitate 

naţională). 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României 

la Stockholm +468205674, apelurile fiind redirecţionate către 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 

diplomatice a României în Regatul Suediei: +46736985463. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/suedia-prelungeste-perioada-de-efectuare-a-controalelor-la-frontiere/
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FILM ROMÂNESC DE SCURTMETRAJ PREMIAT ÎN FRANŢA 

https://www.timpromanesc.ro/film-romanesc-de-scurtmetraj-premiat-in-franta/ 

 

Un film românesc a câştigat marele premiu al Festivalului de Scurtmetraj de la Clermont-

Ferrand, din Franţa. Este vorba despre filmul ”Cadoul de Crăciun”’, al regizorului Bogdan 

Mureşanu, o producţie de 20 de minute. 

 

Acţiunea filmului se petrece în seara de 20 decembrie 1989, iar drama se declanşează atunci 

când părinţii unui băieţel descoperă că fiul lor a pus la poştă o scrisoare către Moş Gerilă în 

care spune că singura dorinţă a tatălui este să moară fostul dictator comunist, Nicolae 

Ceauşescu, anunţă Romania-actualitati.ro. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/film-romanesc-de-scurtmetraj-premiat-in-franta/


 

 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, 

 

17 

ROMÂNII INTRAŢI ÎN ŞOMAJ ÎN STRĂINĂTATE AU DREPTUL LA ALOCAŢII PENTRU 

COPII CHIAR DACĂ ACEŞTIA TRĂIESC ÎN ŢARĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29763-2019-02-13-12-18-14.html 

 

Dreptul Uniunii nu impune ca o persoană să desfăşoare o activitate salariată într-un stat 

membru pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de alocaţii pentru copiii săi cu reşedinţa în 

alt stat membru, se arată într-un comunicat de presă dat publicităţii joi, 7 februarie, de Curtea 

de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), transmite www.ziarulromanesc.de, preluat de 

Romanian Global News. 

 

În plus, se precizează în comunicat, acest drept la prestaţii familiale nu este limitat la cazul în 

care solicitantul a obţinut în prealabil o prestaţie cu caracter contributiv. 

 

Comunicatul face referire la cauza C-322/17 Eugen Bogatu/Ministerul pentru Protecţie Socială 

din Irlanda, decizia CJUE fiind însă valabilă pentru absolut toţi românii care se află într-un stat 

UE şi solicită alocaţii pentru copii. 

 

În ianuarie 2009, Eugen Bogatu, cetăţean român cu reşedinţa în Irlanda din anul 2003, a 

solicitat autorităţilor irlandeze să beneficieze de prestaţii familiale pentru cei doi copii ai săi 

care au reşedinţa în România. Eugen Bogatu a desfăşurat o activitate salariată în Irlanda în 

perioada 2003 – 2009. După pierderea locului de muncă în 2009, a primit o prestaţie de şomaj 

cu caracter contributiv (2009-2010), urmată de o prestaţie de şomaj cu caracter necontributiv 

(aprilie 2010-ianuarie 2013) şi, în sfârşit, o prestaţie de boală (2013-2015). 

 

Autorităţile irlandeze l-au informat aprobă cererea sa de prestaţii familiale, cu excepţia 

perioadei cuprinse între aprilie 2010 şi ianuarie 2013. Acest refuz se baza pe faptul că, în 

opinia lor, solicitantul nu îndeplinea, în perioada respectivă, niciuna dintre condiţiile care dau 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/29763-2019-02-13-12-18-14.html
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dreptul la prestaţii familiale pentru copiii săi care au reşedinţa în România, întrucât nu a 

desfăşurat o activitate salariată în Irlanda sau nu a primit o prestaţie cu caracter contributiv în 

această ţară. 

 

Eugen Bogatu a contestat această decizie susţinând că autorităţile irlandeze s-au întemeiat pe 

o interpretare eronată a dreptului Uniunii. 

 

În hotărârea pronunţată pe 7 februarie, CJUE constată că Regulamentul privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială enunţă că o persoană are dreptul la prestaţii familiale în 

conformitate cu legislaţia statului membru competent, inclusiv pentru membrii familiei sale care 

au reşedinţa în alt stat membru, ca şi cum aceştia ar avea reşedinţa în primul stat membru. 

 

Prin urmare, acesta nu impune ca o astfel de persoană să dispună de un statut specific, şi în 

particular de cel de lucrător salariat, pentru a avea dreptul la prestaţii familiale. 

 

Curtea mai arată că prestaţiile familiale pentru copii care au reşedinţa în alt stat membru pot fi 

datorate pe mai multe temeiuri, nu doar pe temeiul unei activităţi salariate. Totodată, aceasta 

subliniază că regulamentul este fructul unei evoluţii legislative care reflectă voinţa legiuitorului 

Uniunii de a extinde dreptul la prestaţii familiale şi la alte categorii, pe lângă cea a lucrătorilor 

salariaţi. 

 

Se constată astfel că regulamentul nu condiţionează dreptul de a obţine alocaţii pentru copii 

care au reşedinţa în alt stat membru de primirea de către solicitant a unor prestaţii în numerar 

ca urmare sau ca o consecinţă a unei activităţi salariate. 

 

Comisia Europeană a demarat recent o procedură de infracţiune împotriva guvernului austriac 

care a introdus aşa-numita indexare a alocaţiilor pentru copii. Astfel, alocaţiile copiilor care 
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trăiesc în România sau Slovacia, de exemplu, sunt mai mici fiind calculate pe baza costului 

mai redus al vieţii. Germania are şi ea în vedere indexarea alocaţiilor pentru copiii care trăiesc 

în ţările de origine, însă deocamdată discuţiile au fost amânate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LA ICR ISTANBUL ÎNCEP CURSURILE DE LIMBA ROMÂNĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29760-2019-02-13-12-04-40.html 

 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul organizează, conform tradiţiei, 

cursuri de limba română pentru adulţi şi copii. Începând cu25 februarie şi până în data de 18 

mai 2019, la sediul Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul, viitorii 

cursanţi vor pătrunde, pas cu pas, în tainele limbii române, sub atenta îndrumare a profesoarei 

Jenny - Marilena Vişa, transmite un comunicat de presă al ICR Instanbul, preluat de Romanian 

Global News. 

 

Data limită de înscriere la cursuri este 22 februarie 2019. 

 

Succesul din anii trecuţi privind interesul pentru limba română este în continuă creştere, 

dovadă fiind numărul mare a celor interesaţi să participe la cursuri. 

 

Primele cursuri din 2019 sunt structurate pe 5 niveluri (A1, A2, B1, B2, C1). 

 

Fiecare nivel este împărţit în module: A1(1 modul - A1), A2 (2 module – A2.1 şi A2.2), B1 (4 

module – B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 module – B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 module – 

C1.1, C1.2, C1.3, C1.4), iar un modul durează 10 săptămâni, respectiv, 40 ore de curs. 

 

La finalizarea unui modul/nivel se va susţine un examen în urma căruia se acordă un certificat 

de atestare a cunoştinţelor de limbă română. 

 

Cursurile standard pentru adulţi au loc de două ori pe săptămână şi durează câte două ore. 

Pentru persoanele interesate de cursuri, dar care din cauza programului de la locul de muncă 

sau a oraşului în care locuiesc pot ajunge doar sâmbăta, durata unui curs este de patru ore pe 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29760-2019-02-13-12-04-40.html
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săptămână. 

 

Cursurile pentru copii sunt gratuite, se organizează la sfârşit de săptămână, respectiv 

sâmbăta, şi durează 2ore. Grupa de copii se va constitui în funcţie de numărul formularelor de 

înregistrate primite. 

 

Facem menţiunea că numărul grupelor este estimativ şi că poate fluctua în funcţie de numărul 

persoanelor care se vor înscrie la cursuri semestrul acesta. Tot după perioada de înscriere 

vom şti cu exactitate nivelul de studii şi modulele pe care aceştia le vor urma. 

 

Materialele didactice constau în: suportul de curs realizat de Ana Borca de la ICR Bucureşti, 

manualul Danielei Kohn, publicat de Polirom, PULS, Manual de limba română pentru străini; 

Manualul de limba română ca limbă străină (RLS) de Elena Platon, Ioana Sonea şi Dina Vîlcu, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă şi alte materiale propuse de profesori şi agreate de ICR Istanbul. 

 

Cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească constituie unul dintre cele mai importante 

proiecte ale ICR Istanbul şi contribuie, în egală măsură, atât la strategia ICR de a promova 

cultura şi civilizaţia românească prin intermediul cunoaşterii limbii române, dar şi de a păstra 

identitatea naţională în rândul populaţiei de origine română. 

 

Cursurile de limba română stimulează şi interesul faţă de aprofundarea limbii în rândul 

membrilor familiilor mixte, printre membrii comunităţii turco-tătare proveniţi din România şi a 

comunităţii de insulari emigraţi din Ada Kaleh în anii 1970. 

 

În anul 2018, apx. 150 de cursanţi au absolvit cursurile de limba română pentru străini. Unul 

dintre motivele principale pentru care aceştia aleg să studieze limba română este apartenenţa 

lor la grupurile etnice de turci şi de tătari emigranţi în anii 1930-1940 din Dobrogea în 
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Republica Turcia. Cursanţii institutului constituie un potenţial public pentru proiectele 

organizate de ICR Istanbul, motiv pentru care vor fi invitaţi, în continuare, la evenimentele 

noastre fiindcă este important ca ei să dobândească şi un bagaj bogat de repere culturale: 

cicluri de conferinţe, lansări şi prezentări de noi traduceri literare, proiecţii de filme, spectacole 

de teatru, concerte sau expoziţii. De aceea, putem spune că un alt important obiectiv atins prin 

organizarea cursurilor de limba română îl reprezintă atragerea şi fidelizarea unui nou tip de 

public local la evenimentele desfăşurate de institut, care participă activ şi cu interes, 

manifestând o dorinţă reală de a cunoaşte cultura românească dincolo de latura sa lingvistică, 

fapt ce conferă o mai mare vizibilitate institutului şi activităţilor acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Luni, 11 februarie 2019 a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara ţării din Senatul României cu Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării din Camera Deputaţilor având ca temă de dezbatere L88/2019 - Proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2019. 

 Cu acest prilej au participat reprezentanţi ai  Ministerului pentru Românii de Pretutindeni  

şi ai  Ministerului Finanţelor Publice. 

 În urma dezbaterii, comisiile parlamentare reunite au avizat favorabil bugetul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pe anul 2019, cu 12 voturi "pentru" şi 9 "împotrivă". 

 

 

 

 


