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„NU NOI SUNTEM STĂPÂNII LIMBII, CI LIMBA E STĂPÂNA NOASTRĂ”, VERNISATĂ LA 

CERNĂUŢI 

http://www.timpromanesc.ro/nu-noi-suntem-stapanii-limbii-ci-limba-e-stapana-noastra-vernisata-la-cernauti 

Muzeul literar-memorial „Mihai Eminescu” din Cernăuţi va organiza  în ziua de 15 iunie 

vernisajul expoziţiei   „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră”. Evenimentul 

se va desfășura la Muzeului etnografic regional (str. Kobyleanska, 28) din Cernăuţi – 

notează BucPress. 

Vor fi expuse  şi prezentate cele 19 tomuri ale Dicţionarului Limbii Române, donaţie a 

Academiei Române, obţinute prin intermedierea  Fundaţiei Culturale de Binerfacere „Casa 

Limbii Române din Cernăuţi”, care vor intra în fondurile muzeului graţie eforturilor depuse de 

domnii academicieni Bogdan C.Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, Dumitru 

Radu Popescu, directorul Editurii Academiei Române şi  poetului Vasile Tărâţeanu, 

preşedintele  Fundaţiei susamintite, membru de onoare al Academiei Române. 

În cadrul vernisajului va avea loc o întâlnire cu distinsul istoric literar, publicist, eminescolog 

Dumitru Copilu-Copillin din Cluj, autorul volumului „Eminescu  în circuitul universal”, apărută la 

Editura „Bibliotheca” din Târgovişte, tema principală a dialogului cu distinsul cercetător fiind 

traducerea şi ecoul operei eminesciene în publicaţiile tipărite şi online editate în 80 de limbi, iar 

prin programe cu traducere automată în 56 de limbi noi, în total  numărând 135 limbi din peste 

250 de ţări. 

În afară de această comoară în faţa publicului prezent la vernisaj vor fi expuse tablourile din 

„Eminesciana” pictorului cernăuţean Mihai Alisaveti, care au intrat şi ele nu demult în 

patrimoniul Muzeului literar-memorial „Mihai Eminescu”, vor răsuna versuri şi melodii pe 

versurile marelui nostru poet, omagiat la împlinirea a 128 de ani de la trecerea sa în eternitate. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/nu-noi-suntem-stapanii-limbii-ci-limba-e-stapana-noastra-vernisata-la-cernauti
http://bucpress.eu/cultura/%E2%80%9Enu-noi-suntem-stapanii-limbii-4318
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DESCRIPTIO BESSARABIAE 

http://www.timpromanesc.ro/descriptio-bessarabiae 

 

Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, 

organizează miercuri, 14 iunie 2017, începând cu orele 18.00, în Aula Bibliotecii Centrale 

Universitare ”Carol I”, lansarea volumului cartografic Descriptio Bessarabiae. Realizat în două 

versiuni, română şi engleză, atlasul Descriptio Bessarabiae valorifică 120 de hărți, într-o 

concepție vizuală de excepție, piese rare aflate în patrimoniul Muzeului Național al Hărților și 

Cărții Vechi, unul dintre puținele muzee de gen din lume, și în colecțiile private ale autorilor. 

Prezentarea hărților în structura albumului respectă evoluția istorică a realizărilor cartografice 

referitoare la spațiul basarabean în aproape cinci secole de cartografie. 

”Basarabia nu este un mit. Este o realitate. Apărută pe hartă printr-un joc al istoriei, ea a 

dispărut printr-un concurs de împrejurări la fel de neașteptat. Dar precum astronomii știu să 

vadă cometele numai de ei cunoscute, știu să comenteze și să calculeze precis traiectorii 

numai de ei bănuite, așa și istoricii ar trebui să însușească măiestria de a pune preț pe cele 

mai insesizabile adevăruri. Raportate la astronomie (dacă doriți, le putem raporta la Timp), 

hărțile nu sunt decât niște grafice obișnuite pe care mâini nesigure de suverani ai clipei își trec 

propriile ambiții. Și e de datoria noastră să nu le luăm drept adevăruri absolute, chiar dacă ei 

au semnat cu nume de împărați creștini ca Alexandru I sau cu nume de tirani comuniști ca Iosif 

Stalin… Axioma existenței acestui pământ sunt chiar oamenii care au trecut fulgerător prin 

clepsidra timpului, dar n-au dorit să aibă un destin asemănător cu cel al firelor de nisip. Scopul 

lor a fost să lase o urmă. Argumentul suprem al existenței lor este urma. Citind urmele 

generațiilor care s-au perindat în istoria noastră, afirmăm cu profundă convingere: Basarabia 

nu este un mit. Este o realitate.” (din prefaţa ”Basarabia. Miza geostrategică”) 

Evenimentul se va desfășura în prezența președintelui Institutului Cultural Român și îi va avea 

ca invitați pe l Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, Răzvan Theodorescu, 

academician, și prof. univ. dr. Emil Dragnev, istoric la Universitatea de Stat din Moldova. În 

cadrul lansării vor lua cuvântul și autorii: Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova în 

România, Ovidiu Dumitru și prof. univ. dr. Adrian Năstase, coordonatorul volumului. Alături de 

http://www.timpromanesc.ro/descriptio-bessarabiae
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organizatori și de invitații speciali, la eveniment vor participa oficiali români, oameni de cultură 

din țară și din străinătate, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SPECTACOL MUZICAL ÎN MEMORIA LUI EMINESCU, LA CHIŞINĂU 

http://www.timpromanesc.ro/spectacol-muzical-in-memoria-lui-eminescu-la-chisinau 

 

ICR Chişinău în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova organizează un 

concert festiv pentru a comemora cei 128 ani de la trecerea în eternitate poetului naţional 

Mihai Eminescu. 

Concertul va fi susţinut de Filarmonic Proactive Orchestra, sub bagheta dirijorului Mihai Agafiţa 

şi soliştii Tatiana Costiuc (soprano), Viorica Agafiţa (vioară) şi Marin Gheras (nai). Evenimentul 

va avea loc pe data de 15 iunie, ora 18.00 la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchievici” din 

Chişinău. În program: H. Purcell, G.Fr. Handel, A. Vivaldi, E. Doga, M. Rodrigues, A. Piazzolla, 

B. Bartok, N. Paganini/ D. Garrett, G. Dinicu, L. Anderson. 

Philharmonic Proactive Orchestra este formată din unii dintre cei mai activi și talentați mebri ai 

Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale din Chișinău ce oferă muzică de calitate și o 

prezență artistică impecabilă, creând o atmosferă deosebită și clipe de neuitat. 

Repertoriul abordat de aceştia  este unul foarte divers,  de la muzică clasică la muzică de 

divertisment,  ce include cele mai celebre tangouri și valsuri,  dar și aranjamente originale ale 

unor piese arhicunoscute,  jazz,  café-concert și muzică de film. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/spectacol-muzical-in-memoria-lui-eminescu-la-chisinau
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ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA CONTINUĂ COLABORAREA ÎN DOMENIUL CULTURII 

http://www.timpromanesc.ro/romania-si-republica-moldova-continua-colaborarea-in-domeniul-culturii 

 

România și Republica Moldova vor dezvolta colaborarea culturală prin noi proiecte, potrivit 

Protocolului de cooperare între Ministerul Culturii și Identității Naționale din România și 

Ministerul Culturii din Republica Moldova, adoptat de Guvern, printr-un Memorandum. 

Protocolul va contribui la îmbunătățirea cadrului juridic în realizarea unor acțiuni concrete 

pentru dezvoltarea relațiilor culturale și la realizarea unor condiții prielnice pentru cooperarea 

în domeniul culturii, prin promovarea reciprocă a valorilor naționale și prin facilitarea unei mai 

bune cunoașteri culturale între cele două țări. 

O altă prevedere importantă a Protocolului este cea referitoare la facilitarea schimbului şi 

diseminarea reciprocă de publicaţii în limba română. De asemenea, Protocolul cuprinde 

dispoziții ce prevăd cooperarea în domeniul culturii și artei prin schimbul de artiști și ansambluri 

artistice, schimbul de informații în domeniul bibliotecilor, invitarea de formații și ansambluri 

artistice în cadrul unor festivaluri, organizarea de expoziții de artă plastică, cooperarea directă 

între muzee, galerii, în domeniul cercetării, protejării și conservării patrimoniului cultural, 

organizarea unor gale cu film de lung și scurt metraj, cooperarea în domeniul patrimoniului 

cultural imaterial și schimbul de specialiști în domeniul muzeelor etnografice. 

Totodată, documentul sprijină cooperarea în cadrul programului Uniunii Europene ”Europa 

Creativă”, desfășurat între departamentele aferente din cadrul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale din România și Ministerul Culturii din Republica Moldova. Cele două state vor 

încuraja organizarea atelierelor de lucru comune cu scopul informării și familiarizării 

organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice sau companiilor private, precum și a altor 

actori culturali, cu procedurile de identificare a partenerilor europeni și accesare a fondurilor 

europene, și vor facilita schimbul reciproc de informații cu privire la rețelele de parteneri 

culturali din Uniunea Europeană. 

Prin bugetul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, 

ambele țări pot desfășura proiecte comune finanțate prin acest program. 

Programul de cooperare va intra în vigoare la data semnării, urmând a fi valabil pentru o 

http://www.timpromanesc.ro/romania-si-republica-moldova-continua-colaborarea-in-domeniul-culturii
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perioadă de maximum cinci ani. 

La sfârșitul lunii aprilie 2015, reprezentanții Ministerului Culturii din Republica Moldova au 

înaintat propunerea lor referitoare la încheierea Protocolului de cooperare între Ministerul 

Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al României pentru anii 2015-2017. 

Negocierea acestui Protocol s-a realizat pe canale diplomatice și a fost aprobată în ședința de 

Guvern din 30 septembrie 2015, contraproiectul părții române fiind realizat de Ministerul 

Culturii, în consultare cu Ministerul Afacerilor Externe. În februarie 2017, au fost încheiate 

negocierile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA IEH S-A DISCUTAT DESPRE NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU ROMÂNESC ÎN 

SERBIA 

http://www.timpromanesc.ro/la-ieh-s-a-discutat-despre-necesitatea-infiintarii-unui-centru-romanesc-in-serbia 

 

Miercuri, 14 iunie 2017, o delegație a Congresului Românilor din Serbia, care include mai 

multe asociații românești, a vizitat Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de 

pretutindeni (IEH). 

Din delegație au făcut parte dr. Predrag Balașevici, președintele Congresului Românilor din 

Serbia, Miroslav Gruici, președintele Comitetului Executiv al Congresului Românilor din Serbia, 

Zavișa Jurj, președintele Asociației pentru cultură a Românilor/Vlahilor din Serbia și Dușan 

Pârvulovici, președintele Comitetului pentru Drepturile Omului din Negotin. 

Nicolae Brînzea, director general adjunct al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” a făcut o scurtă 

prezentare a rolului și misiunii IEH și a trecut în revistă proiectele derulate în 

sprijinul comunității românești din Serbia. 

Lectorii care predau limba predau limbă, cultură și civilizație românească în Timocul sârbesc 

au participat în perioada 23-24 mai 2017 la cursuri de perfecționare organizate în Drobeta 

Turnu Severin de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Anul trecut, 

peste 1000 de părinţi şi elevi etnici români/vlahi din nord-estul Serbiei, judeţele/comunele 

Bolievac, Bor, Zajecar, Cupria, Svilajnac, Svilajnac, Golubac, Zagubica, Majdanpek, Negotin, 

Veliko Gradiste si Kladovo au participat la dezbaterile şi mesele rotunde organizate de către 

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

pentru Cultura românilor/vlahilor „Ariadnae Filum”. 

Campania de informare a populaţiei româneşti/vlahe pe tema necesităţii păstrării şi promovării 

limbii şi identităţii culturale româneşti, dar şi a drepturilor pe care le au minorităţile naţionale 

într-un stat european a cuprins 34 de localităţi cu populaţie majoritar românească din Timoc și 

a făcut parte din proiectul „Caravana Limbii Române în Timoc”, derulat de Institutul „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. În acest context a fost reiterată ideea organizării, 

anul acesta, a celei de-a doua ediții a caravanei. 

Cu ocazia Zilei Limbii Române, în data de 31 august 2017, în comuna Bolievac va avea loc 

http://www.timpromanesc.ro/la-ieh-s-a-discutat-despre-necesitatea-infiintarii-unui-centru-romanesc-in-serbia
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cea de-a șasea ediție a „Caravanei Culturii și Tradiției Populare” , eveniment care se va 

bucura și de sprijinul IEH, în parteneriat cu Institutul Cultural Român. 

„Dansurile, muzica tradițională și costumele populare care vor fi prezentate în cadrul 

”Caravanei Culturii și Tradiției Populare” sunt unice și sunt păstrate doar în această zonă”, a 

afirmat Zavișa Jurj, președintele Asociației pentru cultură a Românilor/ Vlahilor din Serbia. 

În cadrul discuțiilor s-a vorbit și despre necesitatea înființării unui Centru Românesc în Serbia, 

în care să se desfășoare evenimentele asociațiilor românești reprezentative din Timoc și 

Voivodina. 

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni are în procedură traducerea și 

tipărirea lucrării științifice „De la sârbii vlahizați la limba vlahă” a etnografului Slavoljub 

Gacovic, o argumentație solidă despre istoria poporului și limbii române, de la începuturi și 

până azi, cu aplecare asupra românilor din Timoc. 

„Cultura, educația și spiritualitatea reprezintă temelia identității românești. De aceea, am inițiat 

anul acesta un program dedicat comunităților istorice, intitulat ”Spațiul cultural comun 

românesc”, întrucât, prin intermediul acestui concept putem demonstra și argumenta din punct 

de vedere cultural, educațional și spiritual că suntem români”, a concluzionat domnul Nicolae 

Brînzea, director general adjunct IEH. 

  Foto: IEH 

 

 

 

 Sursă: timpromanesc.ro 
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ITALIA-MI | EVENIMENT DEDICAT MARTIRILOR ÎN PERIOADA COMUNISTĂ ŞI 

PREZENTAREA JURNALULUI FERICIRI DE N STEINHARDT 

 

Santuario Caravaggio (BG), în colaborare cu Asociația culturală  IH.th.IS și Parohia ortodoxă 

românească din Cassano D’Adda organizează  duminică, 11 iunie 2017, orele 14:30, 

manifestarea dedicată Martirilor creștini în perioadă comunistă în România și prezentarea 

volumului în italiană Jurnalul fericiri (Diario della felicita) de Nicu Steinhardt , ed. Rediviva 

2017. 

Evenimentul se va desfășura în Santuario di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio, Viale 

Giovanni XXIII, 24043 Caravaggio Bergamo, potrivit Centrului cultural italo-român din Milano. 

Invitații sunt următorii: Pr. Traian Stetco, Codrin Hârjoabă, președinteIH.th.IS, jurnalistul 

Antonio Buozzi, Pr. Gabriel Popescu, Violeta Popescu. 

Vor difuzate scurte documentare în limba italiană legate de Memorialul de la Sighet și promo 

video al volumului Le catacombe della Romania. Testimonianze dalle carceri comuniste 

(1945-1964). 

În cadrul prezentării, Violeta Popescu de la Centrul Cultural Italo-Român din Milano va vorbi 

despre instaurarea regimului comunist în România, represiunea religioasă, apărători ai 

credinței ortodoxe în timpul regimului comunist, Mișcarea Rugului Aprins, dar va prezenta și 

mărturii din temnițele comuniste. 

Cu această ocazie, va fi prezentat volumul Jurnalul fericirii, reeditat în limba italiană de 

editura Redidiviva din Milano, fiind una dintre cele mai importante cărți apărute în cultura 

română după anul 1990. 

Diario della felicità de Nicu Steinhardt apare ca primul volum în colecția de Spiritualitate a 

editurii Rediviva din Milano, colecție îngrijită de Pr. Gabriel Popescu. 

 

 

 

Sursă: Centrul Cultural Italian - Român din Milano 

https://mail.senatro.eu/owa/redir.aspx?C=d9e65c971fd548ef8c3d35eade1b9573&URL=http%3a%2f%2fIH.th.IS
https://mail.senatro.eu/owa/redir.aspx?C=d9e65c971fd548ef8c3d35eade1b9573&URL=http%3a%2f%2fIH.th.IS
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OBICEIUL STRĂVECHI AL ŞEZĂTORII, PREZENTAT LA MADRID 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiul-stravechi-al-sezatorii-prezentat-la-madrid 

 

Sâmbătă, 24 iunie, cu începere de la 18:30, în Sala de spectacol UGT (Avenida de América 

25, Madrid), va avea loc un spectacol tradiţional românesc, ce va avea ca element central 

obiceiul străvechi al şezătorii.Evenimentul este realizat în contextual Zilei Internaţionale a Iei 

Româneşti, sub forma unei călătorii în timp pentru a vedea o şezătoare românească veche, cu 

cântece, glume, torsul lânei, cusutul cămășilor şi tot ceea ce făceau românii de la ţară când se 

adunau în casă la o poveste. Decorul va fi o casă ţărănească idilică, din care nu lipsesc furca 

de tors, fusul, fuiorul şi covoarele și prosoapele tradiţionale româneşti, iar participanţii la 

„şezătoare” vor fi în costume populare. 

De asemenea, spectacolul va avea parte şi de muzică şi dansuri populare româneşti, 

interpretate de Gabriela Tone, Macedon Botârla, Marilena Tridan, Florin Rus, Ansamblul 

Someşu, membrii Asociaţiei Salva şi Sânzienele. 

Spectacolul este organizat de Asociaţia Hispano-Română Salva, în colaborare cu Ambasada 

României în Regatul Spaniei, Uniunea Generală a Muncitorilor din Madrid (UGT), iar  proiectul 

are loc cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiul-stravechi-al-sezatorii-prezentat-la-madrid
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ATENŢIE LA DOCUMENTELE COPIILOR! CONDIŢIILE DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE 

PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI MINORI 

http://ziarulromanesc.de/romania/atentie-la-documentele-copiilor-conditiile-de-calatorie-strainatate-pentru-

cetatenii-romani-minori/ 

Având in vedere că se apropie vacanţa de vară, iar in aceasta perioada mulţi 

copii călătoresc în afara graniţelor ţării, Poliţia de Frontieră Română reamintește 

condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate.  

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 

străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele 

adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii 

peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul 

părinţilor. 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din 

ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în 

următoarele cazuri: 

 în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi; 

 în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele 

însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului 

celuilalt părinte; 

În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost 

încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi 

exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al 

celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară. 

 în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana 

însoţitoare prezintă o declaraţie: 

 a ambilor părinţi, 

 a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească 

rămasă definitivă şi irevocabilă, 

http://ziarulromanesc.de/romania/atentie-la-documentele-copiilor-conditiile-de-calatorie-strainatate-pentru-cetatenii-romani-minori/
http://ziarulromanesc.de/romania/atentie-la-documentele-copiilor-conditiile-de-calatorie-strainatate-pentru-cetatenii-romani-minori/
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 a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal. 

 Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră 

şi extrasul de cazier judiciar. 

 Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi 

comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de 

persoane. 

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de 

către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma și conținutul stabilite 

de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei www.politiadefrontiera.ro. 

În urma modificărilor şi completărilor  la Legea 248/2005, începând cu data de 

06.10.2016, valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru 

ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul 

ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei. 

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, 

care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară 

prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. 

În cursul anului trecut, polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria a peste 5.360 de cetățeni 

români minori ca urmare a faptului că parintii/însoțitorii nu deținea documentele necesare 

pentru a călători împreună cu minorul în condiții legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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PRODUCŢIE ROMÂNEASCĂ, ÎN TOP 5 AL CELOR MAI BUNE FILME ALE SECOLULUI XXI 

http://www.timpromanesc.ro/productie-romaneasca-in-top-5-al-celor-mai-bune-filme-ale-secolului-xxi 

 

Comedia neagră ”Moartea domnului Lăzărescu” a regizorului român Cristi Puiu a fost inclusă 

într-un Top 5 al celor mai bune filme ale secolului XXI până în acest moment, realizat de criticii 

de film de la The New York Times Manohla Dargis și A.O. Scott, în colaborare cu mai mulți 

specialiști în cinematografie. 

Filmul românesc ocupă locul al cincilea într-o listă de 25 de producții considerate cele mai 

bune ale acestui secol până în acest moment, după ”There Will Be Blood” (Paul Thomas 

Anderson, 2007), ”Spirited Away” (Hayao Miyazaki, 2002), ”Million Dollar Baby” (Clint 

Eastwood, 2004) și ”A Touch of Sin” (Jia Zhangke, 2013). 

”Moartea domnului Lăzărescu” este povestea tragi-comică a unui pensionar (interpretat de Ion 

Fiscuteanu) răpus de boală și transferat de la un spital la altul. Filmul a captat atenția criticilor 

de film pentru fidelitatea cu care redă realitatea contemporană a societății românești, dar și 

pentru obstacolele absurde cu care aceasta se confruntă. A primit în 2005 premiul ”Un Certain 

Regard” la Festivalul de Film de la Cannes. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/productie-romaneasca-in-top-5-al-celor-mai-bune-filme-ale-secolului-xxi
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934 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

http://www.timpromanesc.ro/934-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

934 locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

Malta – 250 locuri de muncă: 250 șofer de autobuz; Germania – 198 locuri de muncă: 50 șofer 

profesionist, 15 educatoare/educator, 14 asistent medical,  10 bucătar, 10 șofer profesionist, 7 

ospătar, 6 fizioterapeut, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolații clădiri, 4 specialist 

sisteme de canalizare, 4 zidar, 3 inginer testare echipamente semiconductoare automate, 3 

operator mașini și instalații fabricare produse din plastic, 3 personal în domeniul hotelier, 3 

operator utilaje pentru construcții, 3 recepționer, 2 electrician în construcții, 2 electrician în 

construcții cabluri, 2 lucrător în construcții, 2 maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru 

hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 menajeră, 2 operator mașini, 2 specialist 

restaurant, 1 ajutor barman – șef, 1 ajutor bucătar, 1 ambalator, 1 chef de rang, 1 chef de 

partie, 1 commis de rang, 1 demichef de cuisine, 1 dulgher, 1 grădinar, 1 hamal, 1 instalator, 1 

instalator/montator țevi, 1 instalator clădiri, 1 infirmier, 1 îngrijitor persoane vârstnice, 1 inginer 

electronist și software, 1 inginer/expert unități hidrostatice, 1 inginer proiect sisteme hidraulice, 

1 manager calitate, 1 manager în construcții, 1 maistru construcții civile, 1 mecanic instalații 

sanitare, termice/de climatizare, 1 mecanic industrial, 1 muncitor în construcții din beton armat, 

1 montator acoperișuri, 1 operator excavator, 1 operator CNC (frezor), 1 operator stivuitor, 1 

operator pompe beton, 1 personal catering, 1 personal servire clienți, 1 sudor, 1 tehnician 

electronist; Italia – 140 locuri de muncă: 60 asistent medical generalist, 40 asistent medical, 40 

îngrijitori la domiciliu; Danemarca – 90 locuri de muncă: 60 muncitor necalificat pentru cules de 

căpșuni, mazăre și cartofi, 30 distribuitor de ziare și colete; Cehia – 70 locuri de muncă: 30 

șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic auto; Marea Britanie 

– 56 locuri de muncă: 25 asistent medical, 10 tâmplar/dulgher naval, 10 îngrijitor persoane la 

domiciliu, 6 îngrijitor persoane, 5 îngjiritor persoane și îngrijitor copii; Slovenia – 41 locuri de 

muncă: 40 muncitor în industria prelucratoare, 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de 

răcire; Slovacia – 34 locuri de muncă: 30 lucrător în producție (fabricarea brânzeturilor), 2 

http://www.timpromanesc.ro/934-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european
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bucătar șef, 2 chelner; Olanda – 23 locuri de muncă: 20 culegător căpșuni, 3 inginer de 

sistem; Belgia – 10 locuri de muncă: 6 zidar tencuitor, 2 motator pereți și plafoane din ghips 

carton, 1 desenator tehnic pentru construcții metalice, 1 electrician nave senior; Austria – 7 

locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 tehnician 

dentar; Luxembourg – 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audiovizual; Spania – 4 locuri 

de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 1 șef echipă – turbine eoliene; Letonia – 3 locuri de 

muncă: 3 lucrător în depozit; Polonia – 3 locuri de muncă: 3 consultant service client cu 

cunoștințe de limba română; Suedia – 1 loc de muncă: 1 manager grup experți explorare. 

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. 
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ROMÂNI, SUNTEŢI INVITAŢI LA FESTIVAL! 17 IUNIE 2017, INTRAREA LIBERĂ! 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/romani-sunteti-invitati-la-festival-17-iunie-2017-intrarea-libera/ 

 

Consiliul Brent sărbătorește Festivalul destinat minorităţilor est-europene pe 17 iunie 2017. 

Este primul eveniment de acest gen organizat de acest consiliu şi o primă recunoaştere 

oficială a comunităţii româneşti din acest sector, precum şi a contribuţiei pe care o aduce în 

societatea britanică. De asemenea, este o oportunitate unică de cunoaştere a minorităţilor 

conlocuitoare şi de a afla mai multe despre ele şi activitatea lor în Brent. 

România va fi reprezentată atât prin standuri de produse tradiţionale, de cărţi româneşti şi de 

informare specifică, cât şi printr-un moment artistic. 

Evenimentul va avea loc între orele 12:00 și 16:00 la Școala primară Sudbury, Watford Rd, 

Wembley HA0 3EY. 

Evenimentul este gratuit şi va include divertisment cultural, o piață tradițională a produselor 

alimentare, împreună cu sfaturi și sesiuni de informare. 

Pentru înregistrare, trebuie să accesaţi www.eventbrite.co.uk 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.net 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/romani-sunteti-invitati-la-festival-17-iunie-2017-intrarea-libera/
http://www.eventbrite.co.uk/
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CONSULAT ITINERANT LA PORTO 

http://www.timpromanesc.ro/consulat-itinerant-la-porto 

 

Cetățenii români din zona de nord a Portugaliei care doresc servicii şi informații consulare sunt 

așteptați vineri, 31 iunie 2017, in Porto, la adresa Rua Ferreira dos Santos 57, 4300-199 

(Auditório da Junta de Freguesia da Campanhã). 

Potrivit Ambasadei României în Portugalia, se pot efectua următoarele servicii consulare: 

1. Procuri (împuterniciri), inclusiv pentru schimbarea cărții de identitate; 

2. Declaraţii, inclusiv pentru ca fiul/fiica dumneavoastră să călătorească din România în 

străinătate însoţit/ă de celălalt părinte sau de alta persoană; 

3. Obținerea de certificate de naştere și/sau căsătorie pe baza certificatelor emise de 

autoritățile portugheze; 

4. Cereri de cazier judiciar; 

5. Înscrierea actelor de stare civila portugheze în registrele de stare civilă române. 

Pentru efectuarea serviciilor consulare se vor face programări până la data de 26 iunie, la 

adresa de e-mail lisabona.consul1@mae.ro cu titlul mesajului “pentru consulatul itinerant 

Porto, 30 iunie”. Mesajul va cuprinde informaţii cu privire la serviciul consular solicitat, copia 

actului de identitate valabil romanesc a solicitantului şi datele necesare prestării serviciului 

dorit, conform informaţiilor existente pe site-ul ambasadei, pentru fiecare serviciu în parte. 

Consulatul va funcţiona în intervalul 09.00 – 14.00, iar pe durata consulatului itinerant fiecare 

solicitant va prezenta in original si copie toate actele necesare efectuării serviciului consular 

dorit. 

  

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANUNŢ IMPORTANT PENTRU MEMBRII COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN MAREA BRITANIE! 

http://www.timpromanesc.ro/anunt-important-pentru-membrii-comunitatii-romanesti-din-marea-britanie 

 

În intervalul 12 iunie – 31 august 2017, titlurile de călătorie pentru cei care călătoresc în 

România nu se vor mai elibera la sediul Secției Consulare! Ambasada României la Londra a 

închiriat și amenajat un spațiul distinct care se află la adresa 8,9,10 World’s End Place, 

Chelsea, Londra, SW10 0HE, pe strada King’s Road, în spatele Teatrului Chelsea. Click pe 

link pentru indicații de deplasare Biroul Eliberare Titluri de Călătorie. 

Informații generale: 

Programul de lucru cu publicul. Luni – Vineri, depunerea actelor se face în intervalul 09-14.00, 

iar ridicarea între orele 15.00-17.00;  se eliberează celor care trebuie să călătorească în 

România și nu dețin pașaport sau carte de identitate valabilă; acest serviciu nu mai necesită 

programare prealabilă! Toate titlurile de călătorie se vor elibera NUMAI pe baza documentelor 

justificative privind plecarea în România (bilete de avion, rezervări la autocar, BAC etc.) 

printate sau disponibile pe telefon;  fiecare solicitant (parintii pentru minori sau adult) trebuie sa 

prezinte documentele de identitate (certificate de naștere românești sau britanice cu apostilă – 

forma lunga, cu scris negru, carti de identitate sau pasapoarte) in original si xerocopie;  fiecare 

solicitant (parintii pentru minori sau adult) trebuie sa prezinte 2 poze tip pasaport (poza de la 

umeri in sus, pe fundal alb); este recomandat, în măsura în care se poate, să descărcați 

Formularul de eliberare titlu de călătorie și să îl aduceți completat, urmând a îl semna și data în 

fața funcționarilor consulari; acest serviciu consular este gratuit; de regulă,, titlurile de călătorie 

pot fi ridicate în ziua depunerii cererilor. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare 

pentru confirmarea identității solicitantului, cererea se înaintează Direcției Generale de 

Pașapoarte. Procedura de confirmare a identității poate dura 2-14 zile. 

Totodată titlul de călătorie se înmânează numai titularului sau, în cazul minorilor sub 14 ani, 

unuia dintre părinți, care trebuie să prezinte un act valabil de identitate (CI, pașaport sau titlu 

de călătorie), şi este  valabil 30 de zile și poate fi folosit doar pentru o singură călătorie către 

România. După intrarea în România, titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea.Pentru a reveni în 

Marea Britanie, persoana respectivă trebuie să obțină în România o nouă carte de identitate 

http://www.timpromanesc.ro/anunt-important-pentru-membrii-comunitatii-romanesti-din-marea-britanie
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sau un nou pașaport. Adulții  pot depune cererea personal, iar minorii de peste 14 ani depun 

cererea personal și trebuie să fie însoțiți de ambii părinți. În cazul minorilor sub 14 ani este 

necesară prezența ambilor părinți. În cazul în care unul dintre părinți nu se poate prezenta, 

este necesară prezentarea unei procuri / declarații notariale din partea părintelui care nu este 

prezent, prin care părintele să își exprime consimțământul pentru eliberarea unui document de 

călătorie pentru minor. Procura / declarația poate fi autentificată de un notar public din 

România sau de o misiune diplomatică / oficiu consular al României din străinătate. Procura / 

declarația poate fi autentificată și de un notar public / solicitor din Marea Britanie sau din alt 

stat, dar în acest caz documentul trebuie certificat cu Apostila, conform Convenției de la Haga, 

sau supra-legalizat. 

De asemenea, persoanele care au nevoie de titlu de călătorie pentru a obține o procură pentru 

reînnoirea cărții de identitate sunt rugate să se programeze pentru eliberarea procurii pe 

portalul www.econsulat.ro iar când se vor prezenta la programarea pentru procură li se va 

elibera și titlul de călătorie. 

Pentru mai multe informaţii privind documentele necesare pentru titlul de călătorie pentru adulţi 

şi minori,  MAE pune la dispoziţie un comunicat amplu pe această temă la următoarea adresă. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANDREEA PĂSTÎRNAC, VIZITĂ ÎN CIPRU 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-vizita-in-cipru 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a aflat într-o vizită de lucru în 

Cipru, în perioada 9 -11 iunie a.c. 

În cursul zilei de 9 iunie, ministrul a avut o întrevedere cu Photis Photiou, consilier prezidențial, 

cu rang de ministru, pentru probleme umanitare și pentru ciprioții din afara granițelor. Discuțiile 

au vizat colaborarea bilaterală privind diaspora românească existentă în Cipru și posibilitățile 

de a sprijini comunitatea cipriotă din România. Consilierul prezidențial a oferit ca exemplu de 

bune practici modele de cooperare bilaterală și trilaterală, propunând un sistem similar și 

pentru acțiuni româno-cipriote viitoare. 

De asemenea, a fost convenită lansarea de negocieri pentru un viitor memorandum de 

înțelegere în acest domeniu. Un alt subiect l-a reprezentat cooperarea în sectorul social, unde 

atragerea tinerilor în promovarea și menținerea identității este esențială pentru ambele 

comunități. 

În continuarea vizitei, ministrul român s-a întâlnit cu Zeta Emilianidou, ministrul muncii și 

asigurărilor sociale. Au fost abordate teme legate de protecția drepturilor românilor aflați în 

afara granițelor, partea cipriotă aducând în atenție și date statistice despre situația lucrătorilor 

români din Cipru. În egală măsură, s-a discutat despre o posibilă colaborare bilaterală pe 

această latură pentru a se asigura sprijinul și protecția muncitorilor români din teritoriu. 

Demnitarul român a avut o întrevedere și cu Fotini Papadopoulou, președinte al organizației 

Crucea Roșie din Cipru, alături de care a discutat despre comunitatea românească din statul 

cipriot și problemele cu care aceasta se confruntă, precum și posibilitatea unei colaborări in 

domeniul situațiilor umanitare. 

A doua parte a vizitei în Cipru a ministrului pentru românii de pretutindeni a vizat întâlniri cu 

membrii comunității românești, ai mass-media în limba română, precum și cu preoții 

comunității românești. 

La Şcoala Românească din Nicosia, proiect susținut de Alianța Românilor din Cipru, a avut loc 

închiderea anului școlar, prilej cu care ministrul Andreea Păstîrnac a  oferit diplome de merit 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-vizita-in-cipru
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elevilor care participă la cursuri, dar și suporturi de curs de învăţare a limbii române, atât 

manuale, cât şi CD-uri cu lecţii interactive, ca făcând parte din proiectul „Limba română, 

educație și comunicare”. 

De asemenea, demnitarul român a participat la lansarea volumului, „Relațiile România-Cipru, 

o istorie ilustrată, scrisă de Elena Lazăr, traducător și editor prestigios, promotor al elenismului 

în România. Evenimentul a avut loc sub egida Ambasadei României în Cipru. 

Alianţa Românilor din Cipru a fost infiintata in 1995. Principalul obiectiv este legat de 

promovarea educației și culturii, derulând 6 școli românești în orașele Nicosia, Limassol, Pafos, 

Larnaca, Dali și Paralimni. 

Printre obiectivele Alianţei se numară promovarea culturii româneşti şi a unei imagini reale a 

Românei în Cipru, crearea sentimentului de mândrie şi demnitate naţionala, dezvoltarea 

solidarităţii intre membrii comunitatii, şi strangerea legaturilor cu Romania. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP PUNE BAZELE UNUI STAGIU DE FORMARE PENTRU JURNALIŞTII ROMÂNI DIN 

SERBIA 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-pune-bazele-unui-stagiu-de-formare-pentru-jurnalistii-romani-din-serbia 

În implementarea Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020, aprobată în 

ședința de Guvern din 31 mai a.c., Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) prevede și 

derularea programului „Limba română, educație și comunicare”. 

În acest sens, MRP propune organizarea unui proiect destinat mass-media de limbă română 

din Republica Serbia, sub egida: „Stagiu de formare pentru jurnaliștii români care manifestă 

interes față de problematica comunității românești din Serbia”. 

Având în vedere importanța acestui proiect, noutatea lui, precum și diversitatea instituțiilor 

mass-media din România participante la eveniment, MRP extinde perioada de înscriere, astfel 

încât să permită o prezență cât mai mare a reprezentanților presei de limbă română din 

Serbia. 

Stagiul include întrevederi cu jurnaliștii români cu expertiză pe problematica românilor de 

pretutindeni, întâlniri cu oficiali ai Guvernului și Parlamentului României, dar și vizite practice la 

studiourile de televiziune din București, Craiova și Timișoara. 

Totodată, în cursul zilei de marti, 13 iunie 2017, ministrul Andreea Păstîrnac a avut o 

întrevedere cu reprezentanţii Congresului Românilor din Serbia: Predrag Balaşevici – 

preşedintele Partidului Neamului Românesc, Zavişa Jurj – preşedintele Asociaţiei pentru 

cultură a românilor/vlahilor „Ariadnae Filum” din Bor şi Duşan Pârvulovici – preşedintele 

Centrului pentru Drepturile Omului de la Negotin. 

Discuțiile au vizat cererile de finanțare depuse de asociațiile românești din Serbia, 

oportunitățile de colaborare instituțională și asociativă, precum și derularea unor programe 

destinate mass-media de limba română în Republica Serbia. 

Pe această cale, ministrul a reiterat invitația de participare transmisă către membrii 

Congresului Românilor din Serbia la proiectul „Stagiu de formare pentru jurnaliștii de limbă 

română din Serbia”. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TARIFELE PENTRU ROAMING NU MAI EXISTĂ. IATĂ CE ÎNSEAMNĂ PENTRU 

GERMANIA 

http://ziarulromanesc.de/germania/tarifele-pentru-roaming-nu-mai-exista-iata-ce-inseamna-pentru-germania/ 

 

Ce sunt tarifele de roaming? 

Sunt adesea costuri adiționale astronomice adăugate facturii de telefon celor care sunt în 

concediu și fac apeluri telefonice, trimit mesaje sau folosesc internet mobil când sunt într-o altă 

țară. 

 

 

UE a desființat aceste tarife spunând că clienții trebuie acum să fie taxați ca și cum ar folosi 

mobilul în țara de origine, conform contractului pe care îl au. Cu alte cuvinte, dacă plecați în 

Spania în vara asta veți plăți aceleași tarife ca și în Germania. Și dacă trăiți în Spania și plecați 

într-o altă țară UE, se aplică același plan tarifar. Așadar, în teorie nu va mai exista „șocul 

facturii telefonice” la sfârșitul vacanței.  Comisia Europeană estimează că un utilizator normal 

de telefonie mobilă din Germania va economisi astfel 144 de euro pe an fără taxe. 

Pot folosi gratuit telefonul în străinătate? 

Nu. Suprataxarea a fost interzisă de UE, nu taxarea în totalitate. Idea este că utilizatorii de 

telefonie mobilă pot „vorbi ca acasă” acum atunci când călătoresc în UE. 

Dar plătesc dacă primesc un telefon? 

Nu. Acele taxe au fost scoase. 

Și operatorii din Germania? 

Serviciile de telefonie mobilă din Germania, cum ar fi Vodafone, trimit mesaje prin care 

informează clienții privind planurile tarifare valabile în UE. Agenția Federală pentru Rețele a 

http://ziarulromanesc.de/germania/tarifele-pentru-roaming-nu-mai-exista-iata-ce-inseamna-pentru-germania/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

25 

precizat că va monitoriza companiile pentru a se asigura că respectă noile reguli. Totuși, 

conform organizației pentru protecția consumatorilor Stiftung Warentest, nouă dintre cei 16 

operatori vor continua să aibă costuri suplimentare. De exemplu, mulți operatori low-cost vând 

abonamente care pot fi folosite numai în interiorul Germania, avertizează Christine Steffen de 

la Centrul pentru consilierea consumatorilor din Westphalia- Rhenania de Nord. Aldi Talk, Lidl 

Connect sau Edeka Mobil oferă clienților pachete ieftine locale pentru a-și suna colegii din 

firmă fără taxare, dar aceste oferte nu sunt valabile în afara țării. 

Nu se știe dacă marii operatori vor crește prețul pentru abonamentul lunar pentru a compensa 

eliminarea roaming-ului. Deutsche Telekom a anunțat că „nu are o soluție definitivă”, iar 

Vodafone Germania a precizat ca va analiza legislația UE „cu atenție”, dar prețul 

abonamentelor nu va crește. 

Dar nu vă așteptați la eliminarea tarifelor pentru internet 

Oamenii își folosesc diferit telefoanele mobile atunci când sunt în concedii sau acasă: fac 

distribuiri cel mai des, fac fotografii, folosesc hărți, se sună sau își sună familia și prietenii 

acasă să-i asigure că totul e bine. Aceasta înseamnă că există un risc ridicat să fiți 

suprataxați. Chiar dacă aveți date nelimitate, veți vedea că operatorul de telefonie mobilă 

introduce limite. 

Cum va afecta Brexit aceste modificări? 

Eliminarea roaming-ului este pe lunga listă care va fi negociată în cadrul Brexit, dar nu pare a 

fi o prioritate. Când va veni momentul, guvernul britanic va trebui să aleagă noile regulamente 

pentru că acestea nu sunt introduse în legislația din Regatul Unit. 

Se aplică reducerea numai în UE? 

Se aplică țărilor din UE, precum și celor din Spațiul Economic European: Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein. Cei care vor călători în țări care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic 

European: Elveția, Andorra, Monaco, Vatican, Gibraltar, Isle of Man și insulele Jersey sau 

Guernsey vor trebui să fie atenți când folosesc mobilele. Contactați-vă operatorul pentru a 

vedea dacă vreuna dintre aceste țări este inclusă. 

Înseamnă că factura va fi mai mică dacă merg în concediu în UE? 

S-a sugerat faptul că utilizatorii de telefonie mobilă care au contracte ce oferă trafic de date 
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fără limită pot fi taxați dacă folosesc date mai mult decât limita impusă. Este bine să verificați 

contractul dacă credeți că vi se aplică aceste prevederi. 

Aceste modificări includ și pay-as-you-go? 

Da. Este o prevedere legală, așadar se aplică peste tot în UE, indiferent de tipul de mobil pe 

care îl aveți. Odată ce ieșiți din UE, trebuie să vă verificați contractul pentru a vedea ce tarife 

se aplică. 

Pot să sun numere locale la liber când sunt în vacanță? 

Nu. Dacă trebuie să sunați la hotel, restaurant sau la un ghid, apelurile vor fi taxate ca apeluri 

internaționale, chiar dacă sunteți în aceeași țară cu cei pe care îi sunați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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Întrevederea dintre domnul senator Viorel-Riceard Badea, preşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni, şi domnul Mehmet Köse, preşedintele Departamentului 

pentru relaţii cu turcii din străinătate din cadrul Oficiului Prim-ministrului Republicii 

Turcia 

 

Joi, 15 iunie a.c., a avut loc întrevederea dintre domnul senator Viorel-Riceard Badea, 

preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, şi domnul Mehmet Köse, preşedintele 

Departamentului pentru relaţii cu turcii din străinătate din cadrul Oficiului Prim-ministrului 

Republicii Turcia, aflat în fruntea unei delegaţii a Departamentului. 

În cadrul acestei întâlniri, au fost abordate tematici legate de gestionarea problematicilor 

comunităţilor româneşti şi turceşti aflate în afara graniţelor celor două ţări, modalităţile prin 

care instituţiile statului relaţionează cu cetăţenii săi stabiliţi în străinătate, elaborarea unor 

politici specifice în concordanţă cu desfăşurarea procesului general al migraţiei contemporane.  

Interlocutorii au trecut în revistă obiectivele politice ale strategiilor guvernamentale ale celor 

două state, pentru comunităţile naţionale aflate în străinătate, constatând similarităţi în tratarea 

şi implementarea mai multor domenii de referinţă, cum ar fi: păstrarea identităţii culturale, 

menţinerea relaţiei cu patria şi promovarea imaginii acesteia, susţinerea procesului de 

adaptare şi integrare.  

Partea turcă a propus realizarea unei baze instituţionale bilaterale prin încheierea unui protocol 

de colaborare care să statueze modalităţile de acţiune conjugată în relaţia cu membrii 

diasporei celor două state, solicitând, totodată, părţii române acordarea de expertiză în 

domeniu.  

În continuare, s-a subliniat de către ambele părţi necesitatea efectuării unor schimburi de 

experienţă în domeniu, în vederea consolidării profilului identitar al celor două comunităţi 

etnice în statele de reşedinţă, precum şi pentru o mai bună relaţionare a comunităţilor cu 

autorităţile locale şi cele din ţara de origine, în desfăşurarea proceselor electorale, în acţiuni 

culturale sau de natură educaţională.  

Domnul Mehmet Köse i-a adresat domnului Viorel-Riceard Badea invitaţia de a efectua o vizită 
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oficială în Turcia. 

La întrevederea a participat şi domnul Radu-Mihai Mihail, secretar al Comisiei românilor de 

pretutindeni. 

 

 


