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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. O delegaţie MRP a participat la celebrarea Zilei Culturii Române la Cernăuţi şi a susţinut 

sesiuni de informare privind finanţările nerambursabile oferite de minister 

2. Delegaţia MRP a ajuns în raioanele Adâncata / Hliboca şi Herţa 

3. Încă patru asociaţii ale românilor din Serbia se alătură URS 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Lectorat de Limbă Română la Universitatea Complutense din Madrid 

5. Italia: Vino cu o carte românească de Ziua Culturii Naţionale 

6. Comunicat de presă - ICR Varşovia 

7. Editura Rediviva din Milano. Întâlnirea cu 2. 000 de cititori în Italia, Elveţia şi România în 

anul 2018 

 

III. ACTUALITATE 

8. Ministrul Natalia-Elena Intotero, în dialog cu studenţii unicului curs universitar despre 

românii de pretutindeni organizat în România 

9. Sesiunea de informare privind finanţările nerambursabile oferite de MRP a ajuns la 

Bruxelles 

10. Calendar-Campania de informare MRP privind finanţările nerambursabile puse la dispoziţie 

prin Ghidul Beneficiarului 2019 

11. Preşedintele Academiei Ioan-Aurel Pop, de Ziua Culturii Române, la ICR: „De la 1859 

până la 1918, în Franţa, am simţit cel mai mare sprijin” 

12. Concert de gală al Orchestrei Naţionale Simfonice a României dedicat Zilei Culturii 
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Naţionale, la State Theatre din New Jersey 

13. Atenţionare de călătorie - Japonia – Erupţia unui vulcan pe Insula Kuchinoerabu, în sud-

vestul prefecturii Kagoshima 

 

IV. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

14. Vizită de lucru în Republica Cipru 
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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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O DELEGAŢIE MRP A PARTICIPAT LA CELEBRAREA ZILEI CULTURII ROMÂNE LA 

CERNĂUŢI ŞI A SUSŢINUT SESIUNI DE INFORMARE PRIVIND FINANŢĂRILE 

NERAMBURSABILE OFERITE DE MINISTER 

http://www.mprp.gov.ro/web/o-delegatie-mrp-a-participat-la-celebrarea-zilei-culturii-romane-la-cernauti-si-sustine-

sesiuni-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-minister/ 

 

Aflat într-o deplasare în comunităţile istorice din jurul graniţelor, dedicată prezentării Ghidului 

Beneficiarului 2019, secretarul de stat Victor Alexeev a participat, ieri, 15 ianuarie a.c., la 

festivităţile dedicate Zilei Culturii Române de la Cernăuţi. Evenimentul a fost prilejuit de 

aniversarea a 169 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu, organizându-se un  

spectacol intitulat „La steaua care a răsărit”, derulat la Centrul Cultural Român „Eudoxiu 

Hurmuzachi” din Cernăuţi. 

 

Delegaţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a fost prezentă şi la activităţile 

organizate la sediul Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi. În acest context, a avut loc 

simpozionul „Bucovina în publicistica lui Eminescu”, la care au luat parte scriitori din Cernăuţi 

şi Suceava, ziarişti, profesori, elevi şi studenţi. 

 

Programul deplasării a inclus şi vizitarea Casei Memoriale „Aron Pumnul”, unde se află statuia 

poetului Mihai Eminescu, acestuia din urmă aducându-i-se un omagiu, din partea oficialilor 

prezenţi, prin depunerea unor coroane cu flori. Gestul a fost repetat şi la statuia lui Eminescu 

din centrul oraşului. La ceremonii au participat reprezentanţi ai misiunii diplomatice, ai mediului 

asociativ românesc din teritoriu, dar şi ai mass-media în limba română. 

 

Delegaţia a particpat şi la un spectacol la Centrul Bucovinean de Artă susţinut de discipolii 

Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească „Ciprian Porumbescu”, unde copiii etnici 

români au  bucurat audienţa cu momente artistice de excepţie. 

http://www.mprp.gov.ro/web/o-delegatie-mrp-a-participat-la-celebrarea-zilei-culturii-romane-la-cernauti-si-sustine-sesiuni-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-minister/
http://www.mprp.gov.ro/web/o-delegatie-mrp-a-participat-la-celebrarea-zilei-culturii-romane-la-cernauti-si-sustine-sesiuni-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-minister/
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În încheierea manifestărilor dedicate zilei de 15 ianuarie, au avut loc lansări de carte şi 

recitaluri de versuri, precum şi o seară de romanţe eminesciene. Evenimentele au fost 

organizate de Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, Societatea pentru Cultură Română 

„Mihai Eminescu” din Cernăuţi şi Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurzmuachi”, în parteneriat 

cu mai multe asociaţii din teritoriu. Totodată, în semn de consideraţie şi recunoştinţă celor ucişi 

de rebelii separatişti în estul Ucrainei, a avut loc o depunere de flori la cimitirul Central din 

Cernăuţi, unde se află mormintele Eroilor Euromaidanului din Kiev. 

 

În marja vizitei, secretarul de stat MRP, Victor Alexeev, alături de Radu Cosma, şef serviciu 

Acţiuni pentru Comunităţile istorice, s-au întâlnit la sediul Consulatului General al României la 

Cernăuţi cu membrii mediului asociativ românesc, ai mass-media în limba română, ai clerului, 

cu directorii de şcoli din regiunea Cernăuţi, precum şi cu reprezentanţi ai altor entităţi locale. 

Subiectul principal al discuţiilor l-a reprezentat mecanismul de depunere a proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă la MRP, în baza Ghidului Beneficiarului 2019. 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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DELEGAŢIA MRP A AJUNS ÎN RAIOANELE ADÂNCATA / HLIBOCA ŞI HERŢA 

http://www.mprp.gov.ro/web/delegatia-mrp-a-ajuns-in-raioanele-adancata-hliboca-si-herta/ 

 

În cea de-a doua zi a vizitei de lucru derulată în comunităţile din jurul graniţelor, respectiv, 16 

ianuarie 2019, delegaţia MRP condusă de secretarul de stat Victor Alexeev, s-a deplasat în 

satele din nordul Bucovinei, prilej cu care s-a întâlnit cu cadrele didactice, elevii şi directorii de 

instituţii de învăţământ din Carapciu, Suceveni, Prisacareni, raionul Adâncata / Hliboca, dar şi 

din Ostriţa, raionul Herţa. 

 

În acest context, oficialul MRP a vizitat Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, regiunea 

Cernăuţi, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai mediului academic şi local. Directorii prezenţi la 

activitate au adus în discuţie beneficiul burselor de studiu oferite de către MRP în anul 2017-

2018 pentru copiii, etnici români, de clasa I, care învaţă în limba română sau limba română. S-

a subliniat necesitatea ca această iniţiativă să aibă continuitate şi în anul 2019, solicitându-se 

în acelaşi timp intensificarea demersurilor dedicate sprijinirii profesorilor, învăţătorilor şi 

educatorilor care se ocupă cu păstrarea şi promovarea identităţii româneşti prin intermediul 

limbii române. Profesorii au adus în atenţie faptul că ar avea nevoie de mai multe materiale în 

limba română pentru predarea diverselor materii: limba română, istorie, georgrafie, fizică, 

matematică etc. 

 

Demnitarul român a transmis un mesaj de apreciere din partea Ministrului pentru românii de 

pretutindeni faţă de comunitatea din teritoriu, evidenţiind că MRP îşi propune pentru anul 2019 

continuarea şi extinderea iniţiativelor concentrate pe susţinerea românilor din jurul graniţelor.  

În cadrul dezbaterilor, au fost aduse în atenţie programele de finanţare nerambursabilă puse la 

dispoziţie de MRP, care pot fi accesate prin Ghidul Beneficiarului 2019. S-a insistat asupra 

mecanismului de aplicare pentru proiecte, delegaţia încurajând audienţa să se implice şi să 

dezvolte programe în beneficiul educaţional al românilor din teritoriu. 

http://www.mprp.gov.ro/web/delegatia-mrp-a-ajuns-in-raioanele-adancata-hliboca-si-herta/


 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 

 

La întrevederi au participat consulul general al României la Cernăuţi, doamna Irina Loredana 

Stănculescu şi domnul Ionel Ivan, ministru consilier. 

 

Informaţii suplimentare: 

 

Liceul Mihai Eminescu din Carapciu, regiunea Cernăuţi, a fost decorat de Preşedintele 

României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler în anul 2018. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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ÎNCĂ PATRU ASOCIAŢII ALE ROMÂNILOR DIN SERBIA SE ALĂTURĂ URS 

https://www.timpromanesc.ro/inca-patru-asociatii-ale-romanilor-din-serbia-se-alatura-urs/ 

 

Patru organizaţii ale românilor din Serbia – Podul lui Traian din Svilainaţ (Ante Zurkonu), 

Românii din Homoljie din Kučevo (Saşa Jovanovici), Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie 

Română din Serbia (Jivoslav Lazici) şi Românii Împreună din Veliko Gradişte (Jiva Momirovici) 

au aderat sâmbătă, 12 ianuare 2019, la Uniunea Românilor din Serbia (URS), fiind acceptate 

cu unanimitatea voturilor reprezentanţilor celorlalte 12 organizaţii fondatoare din Serbia de 

Răsărit şi Voivodina, reunite la Veliko Gradişte , în cadrul unei şedinţe extinse a organizaţiei.   

 

Astfel, numărul organizaţiilor care funcţionează sub umbrela URS a ajuns astfel la 16, 

consolidându-şi rolul de important şi reprezentativ for al etniei româneşti din Serbia. 

 

În cadrul şedinţei s-a discutat despre situaţia actuală în cadrul minorităţii naţionale române din 

Serbia, elaborarea platformei (strategiei) pe termen lung pentru românii din Serbia, 

colaborarea mediului asociativ românesc din Serbia şi România, relaţia şi relansarea dialogului 

cu corpul diplomatic românesc în Serbia. 

 

Un alt punct important pe agendă l-a reprezentat adoptarea unui memoriu împotriva desfiinţării 

şcolii româneşti din Coştei, care va fi înaintat mai multor instituţii din Serbia şi România. 

Puncte de vedere pe temele sus amintite şi-au exprimat: Dr. Dorinel Stan, Ljubomir 

Brânduşan, Jiva Lazici, Vlada Savici, Jiva Momirovici, Nicolaievici Viorel, Emilian Ciongariu, 

Călin Iorga, Octavian Suciu, Saşa Jovanovici, Dan Constantin şi alţii. 

 

În calitate de gazde, Jiva Momirov şi Jiva Lazici au rostit cuvinte de salut. Evenimentul a fost 

moderat de preşedenţia de lucru, în componenţă: Dr. Dorinel Stan, Lijubomir Brânduşan, Călin 

Iorga, Vlada Savici şi Jiva Momirovici. 

https://www.timpromanesc.ro/inca-patru-asociatii-ale-romanilor-din-serbia-se-alatura-urs/
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Prezent la evenimentul denumit sugestiv „Românii pentru Români”, secretarul de Stat Victor 

Alexeev a reiterat în alocuţiunea sa susţinerea statului român privind comunitatea românească 

din Serbia, încurajând Uniunea Românilor din Serbia să se implice mai mult în dezvoltarea de 

proiecte şi să aplice pentru finanţare nerambusabilă la MRP. Demnitarul MRP a informat pe 

toţi cei prezenţi că noul Ghid al beneficiarului pe anul 2019 se află în consultare publică şi va 

efectua o deplasare şi în Serbia pentru a prezenta ghidul beneficiarului, metodologia etc. 

 

La eveniment au participat numeroşi reprezentanţii ai unor entităţi culturale, economice, 

educaţionale şi ştiinţifice din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Slatina, Târgul Jiu, Bucureşti şi 

Cluj, Victor Alexeev, secretar de stat MRP, Flavius Cosmin Halacescu, ataşat poĺitic al 

ambasadei României la Belgrad, Marius Oliver Dilof, consulul României la Zaicear, Dan 

Constantin, consilier la consulatul României la  Vârşeţ , Viorel Dolha, preşedinte AGIRo, 

Emilian Ciongariu de la Camera de Comerţ bilaterală Româno-Sârbă, dr. prof. Ieremia Popa 

de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, Codruţ Anca, Centrul Cultural Reşiţa, 

reprezentantul asociaţiei „Eudava” din Turnu Severin, Dalea Cârstea, inspector şcolar Slatina, 

Gordana Jecić, primar Veliko Gradişte şi alţii. 

 

Evenimentul a fost urmărit de Radio şi Televiziunea Voivodinei – programul în limba română, 

publicaţia „Glasul Cerbiciei”, Televiziunea Panciova şi Radio Panciova, publicaţii locale din 

Serbia şi România. 

 

Deşi comitetul de organizare a invitat toate organizaţile/asociaţile româneşti şi valahe din 

Serbia, asociaţiile valahe şi Consiliul Naţional Român (CNMNRS) nu au dat curs invitaţiei. 

 

În a doua parte a evenimentului autorităţile sârbe alături de reprezentanţi ai comunităţii 

româneşti din Timoc, precum şi lideri ai mai multor asociaţii româneşti din numeroase oraşe 

ale României au înfiinţat Clubul de prietenie Sârbo-Român denumit „Regina Maria” şi a fost 
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ales Consiliul Executiv. 

 

Momentul muzical deosebit a fost susţinut de Angela Milojkovici, o tânără şi talentată artistă la 

ghitară din Veliko Gradişte. 

Reamintim că Uniunea Românilor din Serbia a fost înfiinţată la 1 decembrie 2016, de Ziua 

Naţională a României. 

 

La fondarea federaţiei româneşti şi-au unit forţele 12 organizaţii şi asociaţii reprezentative într-

o singură voce românească – Românii Independenţi din Serbia (preşedinte dr. Dorinel Stan), 

Familia (preşedinte – Trăian Trifu Căta), Banatica (preşedinte Octavian Suciu), Unirea 

Românilor (preşedinte – Ljubomir Branduşan), Renaşterea Românilor din Serbia (preşedinte – 

Vlada Savici), Iniţiativa Românilor din Serbia (preşedinte -Bojan Barbuţici), Centrul Cultural 

Informativ al Românilor din Serbia (preşedinte-Daniel Petkovski), Unirea Românilor din Serbia 

„Dunărea” (preşedinte-Bojko Stankovici), Agenţia pentru Informarea şi Documentarea 

Românilor (preşedinte – Zoran Sibinovici), Asociaţia pentru Tradiţia şi Cultura Românilor 

„Dunărea” (preşedinte – Tihan Matasarevici), KUD „Aleksa Nikolić” (preşedinte – Bane 

Kraciunovici) şi Curcubeul (preşedinte – Saşa Jovanovici). 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LECTORAT DE LIMBĂ ROMÂNĂ LA UNIVERSITATEA COMPLUTENSE DIN MADRID 

https://www.timpromanesc.ro/lectorat-de-limba-romana-la-universitatea-complutense-din-madrid/ 

 

 

 

Reprezentanţa Institutului Cultural Român de la Madrid, Ambasada României în Spania şi 

Universitatea Complutense din Madrid, în colaborare cu Centrul Cultural „Casa de Vacas” şi cu 

sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, au inaugurat în 15 ianuarie Lectoratul de Limbă 

Română la Universitatea Complutense din Madrid. 

 

Evenimentul a avut loc în contextul marcării a 169 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale. Sub genericul „Eminescu ieri şi azi”, evenimentul dedicat 

poetului Mihai Eminescu, a evocat, dintr-o perspectivă multidisciplinară, personalitatea artistică 

a poetului naţional. 

 

Viaţa şi opera poetului au fost rememorate de profesorul universitar şi traducătorul poeziilor lui 

Mihai Eminescu, José Manuel Megías, dar şi printr-un recital de poezie de Mihai Eminescu, în 

spaniolă, cu proiecţia versurilor în limba română, în interpretarea actorului Ramiro Melgar şi un 

recital de nai în interpretarea artistei Mariana Preda. 

 

https://www.timpromanesc.ro/lectorat-de-limba-romana-la-universitatea-complutense-din-madrid/
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La final, a fost proiectat documentarul „Eminescu, Veronica, Creangă”, primul scurtmetraj 

despre prietenia dintre Mihai Eminescu, Ion Creangă şi Veronica Micle, realizat de Octav 

Minar în 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ITALIA: VINO CU O CARTE ROMÂNEASCĂ DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE 

https://www.timpromanesc.ro/italia-vino-cu-o-carte-romaneasca-de-ziua-culturii-nationale/ 

 

Marţi, 15 ianuarie, 2019, ora 19,30, la Cinema Teatro Kolbe (Via Aleardi 156, 30172) din  

Venezia Mestre – Italia, Asociatia italo-română Danubio din FVG şi Associazione Romeni & 

Moldavi in Veneto organizează Concursul de desene şi grafică cu premii „In memoriam Mihai 

Eminescu”. Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 169 de ani de la naşterea poetului 

nostru naţional Mihai Eminescu, românii din Trieste şi Venezia marcând astfel şi Ziua Culturii 

Naţionale cu o seară de literatură, în cadrul căreia va fi redescoperit universul eminescian. 

 

Participanţii sunt rugaţi să aducă o carte românească preferată sau un text al poetului, din care 

va citi. Cei care doresc să participe la concursul de grafică şi desen sunt invitati să reproducă 

o imagine din creaţiile poetului roman Mihai Eminescu. 

 

Imaginea originală trebuie să conţină urmatoarele informaţii notate în josul paginii: numele 

complet al autorului, data creaţiei, poezia/opera care a constituit sursa de inspiraţie. 

 

Oerele participante la concurs vor fi expuse în cadrul unei expozitii la Consulatul General al 

României la Trieste, unde va avea loc şi premierea câştigătorilor în cadru formal. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/italia-vino-cu-o-carte-romaneasca-de-ziua-culturii-nationale/
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COMUNICAT DE PRESĂ - ICR VARŞOVIA 

https://www.agerpres.ro/stiri/2019/01/14/comunicat-de-presa-icr-varsovia--

240822?fbclid=IwAR2GD9XxMLov7Ux0UeLJB9kmJdGguOJATwlMDjLwWrpuIZ4ubF9Y6kh-oSk 

 

 Filmul România neîmblânzită prezentat la Varşovia şi Tallinn cu ocazia Zilei Culturii 

Naţionale 

 "Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, în data de 15 ianuarie, Institutul Cultural Român de la 

Varşovia prezintă în Polonia şi Estonia filmul România neîmblânzită, în regia lui Thomas 

Barton-Humphreys. 

 Proiecţiile vor avea loc concomitent în data de 15 ianuarie 2019, în saloanele oficiale 

ale Ambasadelor României la Varşovia şi Tallinn. Evenimentele se vor adresa unui public 

divers, format din membrii Corpului Diplomatic din cele două capitale, diaspora românească, 

reprezentanţi ai instituţiilor poloneze şi estone, precum şi publicului larg. 

 Filmul, realizat de casa de producţie britanică Off the Fence, în colaborare cu Auchan 

Retail România, relevă o călătorie care începe pe crestele împădurite ale Carpaţilor (unde 

urşii, lupii şi râşii sălăşluiesc liberi) şi ajunge în apele agitate de vânt ale Deltei Dunării (locul 

din care pelicanii îşi iau zborul şi unde şerpii de apă înoată în adâncuri). În inima Europei 

există o viaţă naturală fabuloasă: o explozie a sălbăticiei, care reprezintă căminul a 

nenumărate vietăţi. Munţii infiniţi, pădurile străvechi, apele nesfârşite, toate acestea găzduiesc 

creaturi de referinţă pentru bătrânul continent. Sunt ţinuturi ale frumuseţii şi sălbăticiei unde 

destinele sunt dictate de anotimpuri. Creaturi parcă desprinse din legendă trăiesc în libertate, 

aici animalele se luptă pentru supravieţuire. Iar România neîmblânzită dezvăluie toate aceste 

poveşti incredibile. 

 Filmul este prezentat graţie Auchan Retail România, partener al ICR Varşovia în acest 

proiect. Evenimentul din Estonia este organizat împreună cu Ambasada României la Tallinn. 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/stiri/2019/01/14/comunicat-de-presa-icr-varsovia--240822?fbclid=IwAR2GD9XxMLov7Ux0UeLJB9kmJdGguOJATwlMDjLwWrpuIZ4ubF9Y6kh-oSk
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/01/14/comunicat-de-presa-icr-varsovia--240822?fbclid=IwAR2GD9XxMLov7Ux0UeLJB9kmJdGguOJATwlMDjLwWrpuIZ4ubF9Y6kh-oSk
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EDITURA REDIVIVA DIN MILANO. ÎNTÂLNIREA CU 2. 000 DE CITITORI ÎN ITALIA, 

ELVEŢIA ŞI ROMÂNIA ÎN ANUL 2018 

 

În anul 2018, editura Rediviva din Milano a participat ca organizator sau în calitate de invitată 

la 25 de evenimente organizate în Italia, Elveţia şi România, întâlnind peste 2.000 de cititori în 

cursul anului, în oraşe precum: Milano, Torino, Roma, Bari, Vasto, Lodi, Como, Lugano, 

Varese, Cremona, Trento, Elvetia: Lugano, România: Bucureşti, Bistriţa, Braşov, ş.a. 

 

Toate apariţiile Rediviva – prima editură românească din Italia fondată în anul 2012 – se 

înscriu în obiectivele acestui proiect de promovare culturală românească, prin programul de 

traduceri a unor volume de istorie, literatură, poezie, memorialistică  dar şi de schimburi 

culturale româno-italiene şi dialog intercultural (editura este menţionată pe portalul Ministerului 

Instrucţiunii Publice din Italia la domeniul: intercultură). 

 

Interesul dovedit de cititorii italieni pentru volumele editurii (circa 60 de titluri publicate din 2012 

până astăzi), de la publicul larg la studenţi, profesori sau cercetători, dar şi din partea 

publicului cititor român – cu precădere din partea tinerilor români, studenţi şi elevi care 

studiază în şcolile şi universităţile italiene este o dovadă – a importanţei acestor proiecte 

editoriale, dar şi a unei necesare susţineri logistice pentru menţinerea şi dezvoltarea lor. 

 

Prezenţa editurii Rediviva în cadrul celor 25 de evenimente, cu precădere în Italia, s-a datorat 

invitaţiei unor asociaţii, parohii, biblioteci, instituţii italiene şi româneşti, iniţiativei unor oameni 

de cultură, profesori, preoţi, responsabili de asociaţii, cărora grupul editorial le mulţumeşte pe 

această cale. Prezentările s-au desfăşurat în locuri prestigioase din spaţiul public italian: 

biblioteci, case de cultură, edificii publice istorice, librării, universităţi dar şi în cadrul comunităţii 

româneşti, parohii, asociaţii s.a.   

 



 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, 

 

16 

Ca şi în anii trecuţi, Rediviva a continuat să facă mai multe donaţii de carte, în special la 

biblioteci din Lombardia la cererea autorităţilor italiene, precum şi unor studenţi, profesori 

italieni şi români, donaţii în cadrul unor evenimente, întâlniri ş.a. 

 

În cursul anului 2008 la editura Rediviva au apărut următoarele publicaţii: traducerea în limba 

română a volumului: “Musica per i lupi”, (Muzică pentru lupi) de Dario FERTILIO, 120 p.; 

traducere realizată de Irina ŢURCANU, colecţia Roza vânturilor; Traducerea în limba italiană a 

volumului: “Istoria Transilvaniei” (Storia della Transilvania) a istoricilor Ioan Aurel POP şi Ioan 

BOLOVAN; traducere în limba italiană: Maria Floarea Pop. 420 p. Colecţia Culturi şi civilizatii; 

traducere sprijinită prin programul TPS/Centrul Naţional al Cărţii din cadrul Institutului Cultural 

Român; Apariţia în limba italiană a volumului: La Chiesa Ortodossa Romena dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. Figure dell’Ortodossia Romena nell’Occidente” de Violeta POPESCU, 

colecţia Universitaria, 420 p.; Publicarea celei de a patra ediţii a Anuarulului CCIR dedicat 

Centenarului Marii Uniri: Repere de istorie si cultură în Italia în anul Centenarului Marii Uniri, 

118 p., ediţie îngrijită de Violeta Popescu, publicaţie sprijinită de Ministerul Românilor de 

Pretutindeni.  De asemenea sunt de semnalat volumele de poezie: “Toamnă fuksie – Fucksie 

d’autunno” de Ana Maria PĂTRAŞCU si Aurelia IURILLI, colecţia Phoenix, volum bilingv şi 

traducerea in limba italiană a volumului: “Imn Existentei” (Inno all’esistenza” de Elena Liliana 

POPESCU, traducere Antonio BUOZZI şi Luca CIPOLLA. Tot în traducere în limba italiană a 

apărut volumul: “Prizonierul poetului Ovidius Naso sau Furiile centurionului Rapax de Liviu 

LUNGU (Il prigioniero del poeta Ovidio Nasone. Le furie del centurione Rapace Laudate), 

traducere Irina ŢURCANU; colecţia Roza vânturilor. 

 

Anul 2018 a fost consacrat evenimentelor care au adus în atenţie Centenarul Marii Uniri de la 

1918, proiectul editorial cel mai important în acest sens, reprezentându-l traducerea în limba 

italiană a volumului: Istoria Transilvaniei, de Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan, prezentat în 

cadrul Salonului Internaţional de Carte de la Torino, la invitaţia Institutului Cultural Român.  
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Alături de publicaţiile Rediviva, în cadrul mai multor evenimente a fost vizionată şi expoziţia 

fotodocumentară: “Soldaţi români şi italieni în timpul Primului Război Mondial 1915-1918 

realizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Direcţia Patrimoniu Cultural şi Comitatul „Grande 

Guerra in Sicilia 1915-1918”. Şi cea de a patra ediţie a Anuarului CCIR: Repere de cultură şi 

istorie în Italia în anul Centenarului României Mari a adus în atenţie necesitatea cultivării unei 

memorii comune între România şi Italia în decursul istoriei. 

 

 

 

Grupul editorial mulţumeşte şi massmediei de limba româna sau italiană, autorilor unor articole 

dedicate editurii Rediviva şi volumelor dale. 

 

Video evenimente editoriale 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=rnRBpWgNEMM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rVTpczF

2fcHWrRyC2T63Nulhr9qIo6jv3qbWYrgX63XNY43LBGSfDQOI 
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În numele editurii Rediviva: 

Violeta Popescu  

Ingrid B Coman 

Maria Floarea Pop 

Milano, ianuarie 2019 

00393407638880 

www.rediviva.it; infoculturaromena@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italian-român din Milano 
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MINISTRUL NATALIA-ELENA INTOTERO, ÎN DIALOG CU STUDENŢII UNICULUI CURS 

UNIVERSITAR DESPRE ROMÂNII DE PRETUTINDENI ORGANIZAT ÎN ROMÂNIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-studentii-unicului-curs-universitar-despre-

romanii-de-pretutindeni-organizat-in-romania/ 

 

La invitaţia Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, ministrul 

Natalia-Elena Intotero a conferenţiat în cadrul cursului masteral dedicat problematicii românilor 

din afara ţării, organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. 

Cursul dedicat comunităţilor româneşti de pretutindeni este singurul program universitar din 

România adresat tinerilor specialişti în domeniul sociologiei migraţiei şi a românilor din afara 

graniţelor. 

Ministrul Natalia-Elena Intotero le-a prezentat studenţilor proiectele şi rolul MRP, inclusiv 

programele de finanţare destinate mediului asociativ românesc din afara graniţelor, şi a 

răspuns la întrebări legate atât de activitatea ministerului, cât şi de problematici europene 

actuale. 

 

 

 

Prin contribuţia la organizarea acestui curs, MRP urmăreşte aducerea şi menţinerea 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-studentii-unicului-curs-universitar-despre-romanii-de-pretutindeni-organizat-in-romania/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-in-dialog-cu-studentii-unicului-curs-universitar-despre-romanii-de-pretutindeni-organizat-in-romania/
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problematicii românilor din afara graniţelor la nivel de studiu academic, cu perspectiva 

dezvoltării de proiecte de studiu şi cercetare ulterioare. De asemenea, se urmăreşte formarea 

de viitori specialişti în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni care vor contribui prin 

cercetările lor la eficientizarea politicilor statului român. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 



 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, 

 

21 

SESIUNEA DE INFORMARE PRIVIND FINANŢĂRILE NERAMBURSABILE OFERITE DE 

MRP A AJUNS LA BRUXELLES 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-la-

bruxelles/ 

 

 În această perioadă MRP realizează sesiuni de informare privind finanţările 

nerambursabile oferite de minister cât şi prezentarea Ghidului Beneficiarului 2019, dedicate 

atât mediului asociativ din diaspora cât şi din comunităţile istorice. 

 În acest context, secretarul de stat Lilla Debelka s-a deplasat ieri, 16 ianuarie a.c., la 

Bruxelles, în vederea prezentării membrilor mediului asociativ românesc, reprezentanţilor 

mass-media în limba română, clerului, cât şi reprezentanţilor şcolilor româneşti din teritoriu, 

etapelor depunerii proiectelor precum şi a mijloacelor prin care aceştia pot beneficia de 

finanţare nerambursabilă MRP, în baza Ghidului Beneficiarului 2019. În acelaşi timp, 

demnitarul a prezentat celor prezenţi  liniile principale de activitate ale MRP precum şi 

proiectele iniţiate în anul 2018. 

 În perioada următoare, secretarul de stat va desfăşura sesiuni de informare şi în 

Germania, Olanda, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Grecia, Cipru, Austria, Franţa, 

evenimentul de la Bruxelles care a avut loc la sediul Ambasadei României în Regatul Belgiei, 

fiind primul care deschide turneul sesiunii de informare în Europa. 

Informaţii suplimentare: 

 MRP a pus în consultare publică Ghidul Beneficiarului 2019 şi Documentul aferent 

acordării de finanţări nerambursabile 2019, marţi 8 ianuarie 2019. Toţi cei care doresc să îşi 

spună părerea despre conţinutul documentelor o pot face până mâine, 18 ianuarie a.c., pe 

adresa de e-mail: cabinet.ministru@mprp.gov.ro. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-la-bruxelles/
http://www.mprp.gov.ro/web/sesiunea-de-informare-privind-finantarile-nerambursabile-oferite-de-mrp-a-ajuns-la-bruxelles/
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CALENDAR-CAMPANIA DE INFORMARE MRP PRIVIND FINANŢĂRILE 

NERAMBURSABILE PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN GHIDUL BENEFICIARULUI 2019 

http://www.mprp.gov.ro/web/calendar-campania-de-informare-mrp-privind-finantarile-nerambursabile-puse-la-

dispozitie-prin-ghidul-beneficiarului-2019/ 

 

Calendarul deplasărilor din cadrul campaniei de informare MRP privind finanţările 

nerambursabile puse la dispoziţie prin Ghidul Beneficiarului 2019 (Descarcă Calendar MRP) 

 

Diaspora 

Tel Aviv/Israel în data de 11 ianuarie a.c. 

Bruxelles/Belgia în data de 15 ianuarie a.c 

Washington/SUA în data de 16 ianuarie a.c. 

München/Germania în data de 17 ianuarie a.c. 

Bari/Italia în data de 18 ianuarie a.c. 

New York/SUA în data de 18 ianuarie a.c. 

Amsterdam/Olanda în data de 18 ianuarie a.c. 

Copenhaga/Danemarca în data de 19 ianuarie a.c. 

Oslo/Norvegia în data de 19 ianuarie a.c 

Stockolm/Suedia, în data de 20 ianuarie a.c., 

Helsinki/Finlanda în data de 20 ianuarie a.c 

Chicago/SUA în data de 20 ianuarie a.c. 

Atena/Grecia în data de 21 ianuarie a.c 

Toronto/Canada în data de 22 ianuarie a.c. 

Larnaca/Cipru în data de 22 ianuarie a.c 

Montreal/Canada în data de 23 ianuarie a.c. 

Viena/Austria, în data de 23 ianuarie a.c. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/calendar-campania-de-informare-mrp-privind-finantarile-nerambursabile-puse-la-dispozitie-prin-ghidul-beneficiarului-2019/
http://www.mprp.gov.ro/web/calendar-campania-de-informare-mrp-privind-finantarile-nerambursabile-puse-la-dispozitie-prin-ghidul-beneficiarului-2019/
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Paris/Franţa în data de 24 ianuarie a.c. 

Sevilia/Spania în data de 2 februarie a.c. 

Madrid/Spania în data de 3 februarie a.c. 

Roma/Italia în data de 5 februarie a.c. 

Torino/Italia în data de 6 februarie 

 

Comunităţi istorice 

Cernăuţi/Ucraina în data de 15 ianuarie a.c. 

Raioanele Adâncata/Hliboca şi Herţa/Ucraina în data de 16 ianuarie a.c. 

Solotvino/Ucraina în data de 17 ianuarie a.c. 

Gyula/Ungaria în data de 18 ianuarie a.c. 

Vârşeţ/Serbia în data de 19 ianuarie a.c. 

Zajecar şi Negotin/Serbia în data de 20/21 ianuarie a.c. 

Vidin/ Bulgaria în data de 22 ianuarie a.c. 

Sofia/Bulgaria în data de 23 ianuarie a.c. 

Chişinău şi Bălţi/Republica Moldova  în data de 25/26 ianuarie a.c 

Odessa şi Ismail/ Ucraina în data de 26/27 ianuarie a.c. 

Tirana/Albania în data de 29/30 ianuarie a.c. 

Skopje/Macedonia în data de 30 ianuarie/1 februarie a.c. 

 

Pentru detalii privind locul şi ora desfăşurării evenimentului, vă rugăm să contactaţi misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare din ţările prezentate în listă. 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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PREŞEDINTELE ACADEMIEI IOAN-AUREL POP, DE ZIUA CULTURII ROMÂNE, LA ICR: 

„DE LA 1859 PÂNĂ LA 1918, ÎN FRANŢA, AM SIMŢIT CEL MAI MARE SPRIJIN” 

https://www.icr.ro/pagini/presedintele-academiei-ioan-aurel-pop-de-ziua-culturii-romane-la-icr-de-la-1859-pana-la-

1918-in-franta-am-simtit-cel-mai-mare-

sprijin?fbclid=IwAR2WEiyLvVyGYok3Qedl3r6cNN9M22ikhGFoAcYoOMxALCWwqGmCWbKhmv8 

 

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, Institutul Cultural Român (ICR) a vernisat marţi, 15 ianuarie 

2019, expoziţia „Pictori români în Franţa”, ce prezintă lucrări realizate de nume mari ale picturii 

române, a căror carieră artistică este în strânsă conexiune cu Franţa. Deschiderea expoziţiei, 

organizată de ICR şi Asociaţia „Soleil de l’Est”, a avut loc în prezenţa unor înalţi oficiali şi 

distinşi oaspeţi - viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice, doamna 

Ana Birchall, preşedintele Academiei Române domnul Ioan Aurel-Pop, vicepreşedintele 

Academiei Române, domnul Răzvan Theodorescu, ambasadoarea Franţei în România, E.S. 

doamna Michèle Ramis, ambasadorul Republicii Moldova în România, E.S. domnul Mihai 

Gribincea. Alături de majoritatea artiştilor expozanţi, printre care s-au numărat Valentin 

Tănase, Victor Dima, Daniel Crăciun, Nicolae Blei, Vasile Tolan, Corneliu Vasilescu, Horea 

Cucerzan, Nicolae Iorga, au fost prezente personalităţi din sfera academică, diplomatică şi 

culturală, parteneri ai Institutului Cultural Român, printre care vicepreşedintele UNITER, 

doamna Aura Corbeanu, preşedintele Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România, 

domnul Ioan Cărmăzan, consilier adjunct pentru cooperare culturală la Institutul Francez, 

domnul Stéphane Cesari, muzicianul Marcel Spinei, profesorul Manuela Cernat, actriţa Magda 

Catone, jurnalistul Tudor Octavian. 

 

Evenimentul a debutat cu mesajul prim-ministrului României, doamna Viorica Dăncilă: „Felicit 

ICR pentru implicarea în numeroase evenimente culturale de prestigiu din cadrul Sezonului 

România-Franţa. Aceste lucrări din expoziţia organizată de ICR arată bogăţia acestui neam, 

bogăţia culturii române. Alături de noi, la vernisajul acestei expoziţii, se află şi unii dintre autorii 

https://www.icr.ro/pagini/presedintele-academiei-ioan-aurel-pop-de-ziua-culturii-romane-la-icr-de-la-1859-pana-la-1918-in-franta-am-simtit-cel-mai-mare-sprijin?fbclid=IwAR2WEiyLvVyGYok3Qedl3r6cNN9M22ikhGFoAcYoOMxALCWwqGmCWbKhmv8
https://www.icr.ro/pagini/presedintele-academiei-ioan-aurel-pop-de-ziua-culturii-romane-la-icr-de-la-1859-pana-la-1918-in-franta-am-simtit-cel-mai-mare-sprijin?fbclid=IwAR2WEiyLvVyGYok3Qedl3r6cNN9M22ikhGFoAcYoOMxALCWwqGmCWbKhmv8
https://www.icr.ro/pagini/presedintele-academiei-ioan-aurel-pop-de-ziua-culturii-romane-la-icr-de-la-1859-pana-la-1918-in-franta-am-simtit-cel-mai-mare-sprijin?fbclid=IwAR2WEiyLvVyGYok3Qedl3r6cNN9M22ikhGFoAcYoOMxALCWwqGmCWbKhmv8
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acestor opere deosebite şi aş dori să le mulţumesc, pentru că, prin toată activitatea 

dumnealor, promovează valorile culturale româneşti şi demonstrează că sunt adevăraţi 

ambasadori ai culturii noastre naţionale”. 

 

„Expoziţia «Pictori români în Franţa» se înscrie în seria de evenimente derulate de ICR de 

Ziua Culturii Naţionale, fiind în egală măsură o continuare firească a implicării instituţiei 

noastre în organizarea de evenimente culturale de referinţă în cadrul Sezonului România-

Franţa. Este foarte important ca publicul român să ştie că lucrările acestor adevăraţi 

ambasadori ai picturii române au fost apreciate, în egală măsură, de publicul francez“, a spus 

preşedintele ICR, doamna Liliana Ţuroiu. „Anul 2019 este anul României în Europa. Am 

încheiat Anul Centenar cu peste 1.500 de evenimente în toată reţeaua ICR, suntem în plin 

Sezon România-Franţa, pregătim prezenţa României ca ţară invitată la marele Festival 

EUROPALIA de la Bruxelles. Nu în ultimul rând, contribuim la programul cultural asociat 

Preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene. În continuare, în 2019 ne aşteaptă un 

ansamblu de provocări pe cât de onorante, pe atât de responsabilizatoare: Preşedinţia 

României la Consiliul Uniunii Europene, cu un program de evenimente culturale asociate, în 

care ICR este implicat, şi EUROPALIA 2019, unde România este ţară invitată. Va fi, aşadar, 

un tur de forţă instituţională”, a menţionat doamna LilianaŢuroiu. 

 

„Ziua Culturii Naţionale marchează două culturi – cultura română şi cultura franceză - şi 

dialogul dintre cele două culturi. Cred că Sezonul România-Franţa a debutat în jurul anului 

1830, când schimburile dintre cele două ţări au început să fie importante. Sezonul România - 

Franţa a continuat, dealtfel, pe tot parcursul secolelor XIX şi XX. Eliade, Cioran, Ionesco, 

Brâncuşi s-au simţit ca acasă în Franţa. Deci, acest eveniment face parte din Sezonul 

România-Franţa care se întinde deja pe trei secole”, a spus domnul Mirel Taloş, 

vicepreşedintele ICR. 

Pentru a sublinia relaţiile culturale strânse dintre România şi Franţa, Institutul Cultural Român 
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a oferit Ambasadei Franţei o lucrare semnată de sculptorul Dan Băncilă. Trofeul, reprezentând 

Marea Unire, a fost primit de Excelenţa Sa, doamna ambasador Michèle Ramis. Diplomatul 

francez a felicitat ţara noastră cu această ocazie aniversară, subliniind, în intervenţia sa, unul 

dintre proiectele de anvergură, în derulare, între cele două ţări. „Obiectivul Sezonului România 

- Franţa este de a obţine câştigul pe care cultura îl poate genera, pentru că numai prin cultură 

se apropie popoarele, naţiunile. Dorim ca Sezonul România-Franţa să înnoiască prietenia 

franco-română, care e foarte veche şi care se îmbogăţeşte prin expoziţii de o asemenea 

calitate artistică, cum este această expoziţie”, a punctat Excelenţa Sa, doamna Michèle Ramis. 

 

Preşedintele Academiei Române, domnul Ioan-Aurel Pop, a felicitat ICR pentru ideea acestui 

eveniment, foarte potrivită pentru a marca Ziua Culturii Naţionale şi momentul pe care-l 

traversează România azi. „Academia Română are cea mai bună colaborare cu ICR şi 

nădăjduim în continuare să reuşim împreună să unim această naţiune prin cultură.Franţa este 

patria care ne-a ajutat cel mai mult de-a lungul timpului. Dincolo de interesele sale economice, 

comerciale, ne-a ajutat cel mai mult să ne construim ţara care se numeşte astăzi România. De 

la 1859 până la 1918, în Franţa am simţit cel mai mare sprijin dintre toate puterile occidentale”, 

a declarat preşedintele Academiei Române. 

 

„Pentru artiştii români a lucra în Franţa este cea mai importantă tradiţie culturală. În acest 

context, ICR continuă acest demers care este aproape de două ori secular. La rândul ei, 

Franţa datorează artiştilor români foarte mult. Expoziţiile de acest gen din cadrul Sezonului 

România-Franţa se aşază, aşadar, într-o tradiţie prestigioasă. Dincolo de foarte multe 

avataruri, Franţa rămâne marea noastră prietenă şi marele nostru model cultural. Felul nostru 

de a gândi este învecinat felului în care gândesc, creează şi se exprimă prietenii noştri 

francezi”, a precizat domnul academician Răzvan Theodorescu. 

 

„Odinioară o adevărată Mecca a curentelor şi tendinţelor plastice, Franţa rămâne şi astăzi un 
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loc de unde se dă tonul în arta contemporană. Asociaţia „Soleil de l’Est”, care promovează 

stagii de creaţie ale pictorilor români în locuri simbolice din Franţa, nu face altceva decât să 

continue vechea tradiţie a convergenţelor artistice ale picturii româneşti cu valorile plastice 

europene”, a apreciat domnul Valentin Tănase, artist plastic şi participant la primul stagiu de 

creaţie „Soleil de l’ Est” în Franţa – 2001. 

 

Cu prilejul vernisajului, a fost acordată din partea ICR o Distincţie de Onoare Asociaţiei „Soleil 

de l’ Est” pentru excepţionala activitate de promovare a culturii române. 

 

În cadrul expoziţiei „Pictori români în Franţa”, Asociaţia „Soleil de l’Est” prezintă lucrări 

realizate în timpul rezidenţelor de artişti conduse de asociaţie în Franţa, în perioada 2001 - 

2014. Totodată, la această expoziţie sunt prezenţi şi pictori români seniori, prin lucrări care au 

fost prezentate de „Soleil de l’Est” în Franţa, în mai multe expoziţii. Pictorii expozanţi la ICR 

sunt Ion Atanasiu-Delamare, Levente Albert, Dalia Bialcovski, Gabor Biro, Nicolae Blei, 

Nicolae Caţavei, Dan Cioca, Nicolae Ciochina, Gellu Costea, Augustin Costinescu, Marian 

Condruz, Daniel Crăciun, Horea Cucerzan, Victor Dima, Vasili Diviza, Cornel Drăgan-

Târgovişte, Mihail Gavril, Daniela Grapă, Dan Hatmanu, Ana-Ruxandra Ilfoveanu, Niculae 

Iorga, Lucian Liciu, Dumitru Macovei, Waldemar Mattis-Teutsch, Mihaela Modâlca, Costin 

Neamţu, Lisandru Neamţu, Ştefan Pelmuş, Vasile Pop-Negreşteanu, Marilena Preda-Sânc, 

Gabriel Stan, Valentin Tănase, Vasile Tolan, Angela Tomaselli, Corneliu Vasilescu, Daniela 

Zbarcea. 

 

Expoziţia de la ICR face parte din ciclul celor peste 150 expoziţii de pictură română, organizate 

de „Soleil de l’Est” în prestigioase locaţii, precum Fondation Taylor Paris Montmartre, Cité 

Internationale des Arts, Espace Christiane Peugeot din Paris, Château Royal de Collioure, 

European Pattent Office, Galeria Foyer Main Building şi Ambasada României din Haga 

(Olanda), Reprezentanţa României pe lângă UE (Bruxelles, Belgia), Viena (Austria), Sala 
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festivă a Ministerului Culturii din Bratislava (Slovacia) etc. 

 

Expoziţia va rămâne deschisă la sediul ICR (Aleea Alexandru, nr. 38) până pe 25 ianuarie 

2019 şi poate fi vizitată între orele 10.00 - 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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CONCERT DE GALĂ AL ORCHESTREI NAŢIONALE SIMFONICE A ROMÂNIEI DEDICAT 

ZILEI CULTURII NAŢIONALE, LA STATE THEATRE DIN NEW JERSEY 

https://www.icr.ro/pagini/concert-de-gala-al-orchestrei-nationale-simfonice-a-romaniei-dedicat-zilei-culturii-

nationale-la-state-theatre-din-new-jersey?fbclid=IwAR125IIWZyai7HnLRyMDJQYnFo0URY2cqRiqj0OByAaEjp-

V39xsEXmnKDY 

 

 Turneul american al Orchestrei Simfonice Naţionale a României, unul dintre cele mai 

ample şi mai de succes proiecte româneşti realizate vreodată în Statele Unite, se apropie de 

final şi va atinge punctul culminant miercuri seara, în data de 16 ianuarie a.c., la State Theatre 

din New Jersey, cunoscuta sală de concerte din apropiere de New York City. 

 Concertul este dedicat sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale pe pământ american, fiind cel 

de-al doilea eveniment organizat cu această ocazie după ce, în data de 15 ianuarie a.c., 

Institutul Cultural Român din New York şi Ambasada României în S.U.A. au oferit publicului din 

Washington, D.C., un concert cameral al ansamblului „Violoncellissimo”, format din partida de 

violoncele a orchestrei, condusă de vizionarul său fondator, violoncelistul şi profesorul Marin 

Cazacu. 

 Programul concertului de la State Theatre va include, alături de Rapsodia română nr. 

1de George Enescu, Concertul pentru violoncel de Antonín Dvořák, „Suita” din Der 

Rosenkavalier a lui Richard Strauss şi „Bolero”-ul lui Maurice Ravel. Rapsodia 1 enesciană a 

răsunat deja, interpretată magistral şi primită cu ovaţii de către miile de spectatori, pe mai 

multe scene din Florida şi Michigan, pentru a triumfa în 11-12 ianuarie la New York, unde 

muzicienii români au fost invitaţii celebrului Wynton Marsalis şi ai nu mai puţin faimoasei Jazz 

at Lincoln Center Orchestra. 

 Întregul turneu, ce reprezintă debutul american al acestei fenomenale orchestre 

alcătuite din unii dintre cei mai talentaţi tineri muzicieni români, aparţinând mai multor generaţii 

de membri ai Orchestrei Române de Tineret, se bucură de altfel de girul marelui muzician şi 

profesor Wynton Marsalis. La pupitru evoluează dirijorul româno-american Cristian Măcelaru, 

https://www.icr.ro/pagini/concert-de-gala-al-orchestrei-nationale-simfonice-a-romaniei-dedicat-zilei-culturii-nationale-la-state-theatre-din-new-jersey?fbclid=IwAR125IIWZyai7HnLRyMDJQYnFo0URY2cqRiqj0OByAaEjp-V39xsEXmnKDY
https://www.icr.ro/pagini/concert-de-gala-al-orchestrei-nationale-simfonice-a-romaniei-dedicat-zilei-culturii-nationale-la-state-theatre-din-new-jersey?fbclid=IwAR125IIWZyai7HnLRyMDJQYnFo0URY2cqRiqj0OByAaEjp-V39xsEXmnKDY
https://www.icr.ro/pagini/concert-de-gala-al-orchestrei-nationale-simfonice-a-romaniei-dedicat-zilei-culturii-nationale-la-state-theatre-din-new-jersey?fbclid=IwAR125IIWZyai7HnLRyMDJQYnFo0URY2cqRiqj0OByAaEjp-V39xsEXmnKDY
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unul dintre cei mai apreciaţi şefi de orchestră ai momentului la nivel internaţional, iar solistul 

majorităţii concertelor, în afara celor new-yorkeze, este noua vedetă a circuitelor concertistice 

de muzică clasică, violoncelistul Andrei Ioniţă, medaliat cu aur la concursul „Ceaikovski” de la 

Moscova din 2015. 

 Cea dintâi deplasare transatlantică a Orchestrei Simfonice Naţionale a României este 

organizată de un consorţiu de parteneri români şi americani, între care Centrul Naţional de 

Artă „Tinerimea Română”, Agenţia Primo Artists, Institutul Cultural Român din New York, 

Ambasada României la Washington, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Consulatul 

General al României de la Miami, precum şi Kravis Center, Barbara B. Mann Performing Arts 

Center, Phillips Center for the Performing Arts, Rose Theater Lincoln Center, Wharton Center 

for the Arts şi State Theatre New Jersey. 

 Mai multe informaţii cu privire la eveniment puteţi găsi pe site-urile http://www.icr.ro şi 

State Theatre New Jersey, cât şi pe pagina de Facebook a ICR New York: 

https://www.facebook.com/RCINY/ . 

 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE - JAPONIA – ERUPŢIA UNUI VULCAN PE INSULA 

KUCHINOERABU, ÎN SUD-VESTUL PREFECTURII KAGOSHIMA 

https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc 

să călătorească în Japonia că, în conformitate cu informaţiile distribuite de Agenţia 

Meteorologică niponă, un vulcan a erupt pe Insula Kuchinoerabu, aflată în sud-vestul 

prefecturii Kagoshima, fiind emisă o avertizare de nivel 3, prin care cetăţenii sunt sfătuiţi să nu 

se apropie de zona vulcanului. 

Se recomandă să se manifeste atenţie sporită pentru zonele afectate, să se respecte sfaturile 

autorităţilor locale şi, să se urmărească îndeaproape informaţiile furnizate de autorităţile 

nipone competente. 

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

României în Japonia: +81(0)3-3479-1804, +81(0)3-3479 0431, +81(0)3-3479-0432, apelurile 

fiind redirecţionate către Centru 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 Japonia: +8180-

4461-4465. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://tokyo.mae.ro, 

www.mae.ro, https://www.volcanodiscovery.com/japan.html şi reaminteşte faptul că cetăţenii 

români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” 

(http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de 

alertă prin SMS, aferent campaniei de informare “Un SMS îţi poate salva viaţa”. 

 

 

Sursă: facebook.com 

https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/
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Vizită de lucru în Republica Cipru 

 

În perioada 11-14 ianuarie, senatorul Viorel Badea, secretarul Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara ţării din Senatul României a efectuat o vizită de lucru în Republica Cipru. 

 Au avut loc întrevederi cu reprezentanţi ai comunităţilor de români din Paphos, Limassol şi 

Nicosia. S-a discutat despre problemele cu care se confruntă românii rezidenţi în Cipru, 

despre necesitatea intensificării prezenţei autorităţilor române în încercarea de rezolvare a 

acestor probleme, precum şi despre importanţa implicării românilor din insulă în viitoarele 

alegeri europarlamentare şi prezidenţiale. 

 

     

 

 

 


