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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Comuna Voloca din Ucraina s-a înfrăţit cu localitatea Vârfu Câmpului din judeţul Botoşani, 

România 

2. O româncă din regiunea Cernăuţi a obţinut titlul de „Cea mai bună asistentă medicală” din 

Ucraina 

3. Oameni de cultură din Cernăuţi vor participa la aniversarea a opt decenii de la înfiinţarea 

Societăţii Scriitorilor Bucovineni de la Suceava 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. Zeci de mii de români au afaceri în Italia 

5. Vizita ministrului Natalia Elena Intotero în SUA a continuat cu o întâlnire cu reprezentanţi ai 

clerului şi ai comunităţii româneşti din Washington 

6. Dezvelirea Plăcii Aniversare „Centenarul Marii Uniri - 1918-2018” în Austria 

7. Expoziţia „România în Primul Război Mondial” la Barcelona 

8. Cei mai mulţi migranţi care au ajuns în Germania în 2017 sunt de origine română: 75.000 

din 416.000 

9. Diaspora vine acasă de 1 Decembrie: Uniţi în cuget şi-n simţiri 

 

III. ACTUALITATE 

10. Efectul Brexit: atitudinea favorabilă a europenilor faţă de UE este la un nivel record 

11. Preşedintele Iohannis se întâlneşte astăzi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Italia 

12. Manual românesc, premiat la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt 

13. 140 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-ruse 
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14. A fost deschis Consulatul General al României la Miami 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLTIVĂ 

15. Senatorul Viorel Badea a atras atenţia, la APCE, asupra tendinţei de repolitizare a 

problematicii protecţiei minorităţilor 

16. Paşaport, modificare. Proceduri simplificate inclusiv pentru românii din diaspora 

 

V. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

17. Vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţilor de români din Sardinia 
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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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COMUNA VOLOCA DIN UCRAINA S-A ÎNFRĂŢIT CU LOCALITATEA VÂRFU CÂMPULUI 

DIN JUDEŢUL BOTOŞANI, ROMÂNIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28947-2018-10-18-07-50-13.html 

 

 Comuna Voloca din regiunea Cernăuţi s-a înfrăţit cu localitatea Vârfu Câmpului din 

judeţul Botoşani, România. Protocolul a fost semnat duminică, 14 octombrie, în cadrul 

evenimentelor ce marchează Zilele comunei Vârfu Câmpului, în faţa a sute de oameni veniţi să 

asiste la spectacolul organizat conducerea comunei, notează Botoşani Online citat de 

Libertatea Cuvântului, preluat de Romanian Global News. 

 Protocolul de înfrăţire dintre Voloca şi Vârfu Câmpului a fost semnat de primarii 

localităţilor Valentin Glopina şi Maria Huţu în faţa a sute de oameni. Potrivit lui Valentin 

Glopina, acest protocol reprezentă un mare pas spre viitorul comunităţii româneşti din 

regiunea Cernăuţi. El speră ca pe viitor, Vârfu Câmpului şi Voloca să realizeze proiecte cu 

finanţare europeană şi să se dezvolte din punct de vedere economic şi cultural. 

 „În primul rând sunt foarte mulţumit că am fost invitat de doamna primar. Suntem o 

comună de români care facem parte din regiunea Cernăuţi. Pentru noi este un foarte mare pas 

în viitor. Dorim să promovăm limba, tradiţiile, cultura. Cu această comună frumoasă avem 

posibilitatea. Poate vom participa la unele proiecte internaţionale", a precizat Valentin Glopina. 

 Printre artiştii veniţi să cânte la Zilele comunei Vârfu Câmpului, care a împlinit în acest 

an 626 de ani de existenţă, s-au numărat: Fetele din Botoşani, Dan Doboş, Cornelia Ciobanu, 

Margareta Clipa, Francesca Jojo, Fanfara lui Stamate, Ansamblul Sireţelul dar şi artişti din 

Ucraina şi Republica Moldova. 

 Tot în cadrul Zilelor comunei Vârfu Câmpului s-a organizat şi Ziua Recoltei. Gospodarii 

din comună şi nu numai au venit să-şi expună animalele şi produsele pe care le au. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28947-2018-10-18-07-50-13.html


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

5 

O ROMÂNCĂ DIN REGIUNEA CERNĂUŢI A OBŢINUT TITLUL DE „CEA MAI BUNĂ 

ASISTENTĂ MEDICALĂ” DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/28932-2018-10-17-09-52-34.html 

 

Maria Duşceac din regiunea Cernăuţi a obţinut titlul de „Cea mai bună asistentă medicală" din 

Ucraina. Ea a participat recent la cea de-a XII ediţie a Concursului naţional „Esculap – 

profesionist, 2018", care a avut loc în oraşul Harkov – informează BucPress, preluat de 

Romanian Global News. 

 

La concurs au participat 20 de asistente medicale din aproape toate regiunile Ucrainei. 

Regiunea Cernăuţi a fost reprezentată de românca Maria Duşceac, asistentă medicală din 

cadrul Secţiei de chirurgie a Spitalului raional Noua Suliţă. Nouasuliţeanca de origine română 

a reuşit să impresioneze juriul de specialitate astfel încât s-a ales cu titlul „Cea mai bună 

asistentă medicală" din Ucraina. 

 

Este de menţionat că Maria Duşceac este şi deţinătoarea titlului "Cea mai bună asistentă 

medicală a regiunii Cernăuţi – 2018". 

 

Prin urmare cel mai prestigios Concurs al asistentelor medicale din Ucraina anul viitor se va 

desfăşura în oraşul Cernăuţi. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/diverse-sport/28932-2018-10-17-09-52-34.html
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OAMENI DE CULTURĂ DIN CERNĂUŢI VOR PARTICIPA LA ANIVERSAREA A OPT 

DECENII DE LA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII SCRIITORILOR BUCOVINENI DE LA 

SUCEAVA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28921-2018-10-16-08-37-35.html 

 

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" din Suceava găzduieşte, vineri, 19 octombrie a.c., începând 

cu ora 11.30, un eveniment cultural prilejuit de împlinirea a opt decenii de la înfiinţarea 

Societăţii Scriitorilor Bucovineni – informează Agenţia BucPress, preluat de Romanian Global 

News. 

 

Vice-preşendintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Alexandru Ovidiu Vintilă, a menţionat că la 

eveniment vor participa membrii Societăţii Scriitorilor Bucovineni, atât invitaţi de la Iaşi, cât şi 

reprezentanţii principalelor societăţii culturale româneşti din regiunea Cernăuţi. Va fi susţinută 

evocarea "Societatea Scriitorilor Bucovineni, la opt decenii de la înfiinţare", vor avea loc 

prezentări ale societăţilor româneşti din regiunea Cernăuţi, alocuţiuni ale invitaţilor, lansări de 

carte şi un moment poetic. Evenimentul va fi moderat de Alexandru Ovidiu Vintilă. 

 

La eveniment au fost invitaţi să participe şi membrii Centrului Media BucPress – asociaţie a 

jurnaliştilor români din Ucraina, alături de alte societăţi pentru cultura românească. 

 

De precizat că Societatea Scriitorilor Bucovineni ar fi trebuit să fie, conform visurilor iniţiatorului 

ei, Mircea Streinul, o nouă mişcare literară, după cea a iconarilor, deja interzisă de 

propagandiştii lui Carol al II-lea. Numai că mişcarea iconaristă, provocată de Iancu Nistor şi 

sprijinită de Iancu Nistor, de N. Tcaciuc-Albu şi de Traian Brăileanu, mobiliza şi elibera 

generaţia tânără de „raţionalismul sec al bătrânilor", ceea ce nu mai era posibil, în 1938, când 

bătrânii, osificaţi de „o pasivitate specific bucovineană", cum nota George Ionaşcu, în 

Societatea pentru cultură şi literatură română în Bucovina, aveau un cuvânt greu de spus, iar o 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28921-2018-10-16-08-37-35.html
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nouă generaţie scriitoricească se întrezărea greu şi anemic, prin condeiele unor Aurel Bogaci, 

Aurel Fediuc, Ştefan Baciu, Victor Săhleanu, Neculai Tăutu, Dimitrie Loghin, Petru Rezuş, 

Dragoş Vicol, Ben. Mihăescu sau George Sidorovici, poeţi necopţi şi deja ademeniţi de 

mondenitatea pseudoeroică a „Străjii Ţării" (cazul lui Neculai Tăutu sau al Silviei Bălan-

Brătianu). 

 

În jurul lui Mircea Streinul se grupaseră, iar, poeţi adevăraţi, precum Iulian Vesper, nepotul lui 

Iancu Nistor, E. Ar Zaharia, George Drumur, Vasile Posteucă, Teofil Lianu, Neculai Roşca sau 

George Antonescu, dar nici ei nu mai aveau zvâcnetul acela de generozitate şi de 

comunitarism, care justificase conceptul „scriitorului regional", formulat şi reformulat de Mircea 

Streinul, care îşi propusese să înfiinţeze, în toamna anului 1938, la Cernăuţi, „o Academie 

liberă" care să se delimiteze strict şi ostil de literatura românească la modă („va şti să nu dea 

premii pentru savante opuri asupra cărăbuşilor sau pentru poeţi de talia lui Vasile Militaru"). 

Fiecare poet bucovinean avea, deja, un statut scriitoricesc recunoscut la nivel naţional şi, drept 

consecinţă, interese proprii şi interese de grup, cristalizat în jurul unor reviste literare, de 

regulă bucureştene, începeau să-i desolidarizeze discret. 

 

Societatea Scriitorilor Bucovineni, visul lui Mircea Streinul, începe să existe din 12 noiembrie 

1938, dar ca secţie a Societăţii pentru cultură şi literatură română în Bucovina, sub prezidenţia 

lui Grigore Nandriş, preşedintele SCLRB, cu Mircea Streinul vicepreşedinte şi cu 20 membri: 

Constantin Loghin, N. Tcaciuc-Albu, Leca Morariu, Claudiu Usatiuc, George Antonescu, Octav 

Rusu, Sebastian Popovici, Liviu Rusu, Traian Cantemir, Aurel Fediuc, George Ionaşcu, 

George Voevidca, George Drumur, Iulian Vesper, Neculai Roşca, Leon Ţopa, George Fonea, 

George Ionaşcu, Procopie Milişte şi Traian Chelariu. 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZECI DE MII DE ROMÂNI AU AFACERI ÎN ITALIA 

https://www.timpromanesc.ro/zeci-de-mii-de-romani-au-afaceri-in-italia/ 

 

A treia zi a vizitei de Stat a preşedintelui României, Klaus hannis, în Italia, a inclus o 

întrevedere cu preşedintele Camerei Deputaţilor a Parlamentului italian, Roberto Fico, urmată 

de depunerea unei coroane de flori la monumentul Altarul Patriei şi ceremonia de rămas bun 

de la preşedintele Sergio Mattarella. Ulterior, la sediul Confindustria (Confederaţia generală a 

industriei italiene) preşedintele Iohannis a participat la deschiderea Forumului de Afaceri 

România-Italia, urmată de întrevederea cu primarul Romei, doamna Virginia Raggi, şi de 

întâlnirea cu reprezentanţii comunităţii româneşti. 

 

În cadrul întrevederii cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Klaus Iohannis a subliniat 

excelentele relaţii dintre cele două state şi a arătat că România contează pe colaborarea foarte 

bună cu Italia în exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019, prezentând, 

totodată, principalele dosare şi provocări ale perioadei Preşedinţiei. Preşedintele Klaus 

Iohannis a evidenţiat importanţa comunităţii româneşti din Italia şi a comunităţii de afaceri 

italiene din România şi a încurajat dezvoltarea cooperării economice, inclusiv a investiţiilor 

italiene în ţara noastră. 

 

Nu în ultimul rând, cei doi înalţi oficiali au discutat despre relevanţa diplomaţiei parlamentare 

bilaterale. Abordând aspectele privind consolidarea proiectului european, preşedintele 

României a evidenţiat necesitatea ca Uniunea Europeană să devină un actor extern activ şi 

relevant în vecinătatea sa, cu precădere în dosarele complexe care generează provocări de 

ordin securitar pentru Uniune, în vederea găsirii de soluţii durabile, de exemplu pentru 

fenomenul migraţiei. 

 

Cu prilejul participării la Forumul de Afaceri, preşedintele României a avut o întrevedere cu 

https://www.timpromanesc.ro/zeci-de-mii-de-romani-au-afaceri-in-italia/
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preşedintele Confindustria, Vicenzo Boccia. 

 

În cadrul Forumului de Afaceri, preşedintele Klaus Iohannis a salutat faptul că Italia este cel 

de-al doilea partener comercial al României, schimburile comerciale bilaterale arătând o 

tendinţă consistentă de creştere, şi este pe primul loc în topul ţărilor de origine ale 

antreprenorilor care au înfiinţat companii în România. În acest context, preşedintele Iohannis a 

încurajat oamenii de afaceri italieni şi români din Italia să utilizeze în continuare avantajele 

competitive ale economiei ţării noastre, în special în sectoare precum cel energetic, al 

producţiei industriale sau IT&C, comerţ şi servicii, domenii care au figurat şi pe agenda 

Summitului „Iniţiativa celor Trei Mări”, pe care România l-a găzduit recent. 

 

Preşedintele României a subliniat faptul că se înregistrează o creştere remarcabilă a activităţii 

antreprenoriale a cetăţenilor români din Italia, prin prezenţa a zeci de mii de companii înfiinţate 

de români în Italia, cu activitate în diverse ramuri ale economiei italiene, precum construcţii, 

comerţ, industrie şi diverse activităţi de servicii. În acest context, Iohannis i-a încurajat pe 

antreprenorii români să aducă acasă experienţa şi spiritul întreprinzător dobândite în Italia, 

antrenându-i în acest demers şi pe partenerii italieni, devenind astfel veritabili „ambasadori de 

afaceri” ai ţării noastre. 

 

Preşedintele României a avut, de asemenea, o întrevedere cu primarul oraşului Roma, Virginia 

Raggi, discuţia fiind dedicată marii comunităţi româneşti din zona capitalei Italiei, prilej cu care 

ambii oficiali au subliniat semnificaţia specială a iluminării, în prima zi a vizitei, a Columnei lui 

Traian în culorile Drapelului României, simbol al unităţii între popoarele român şi italian. 

 

Ulterior, preşedintele României a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti, cu 

participarea primarului Virginia Raggi. Cu această ocazie, preşedintele Klaus Iohannis a 

salutat buna integrare a comunităţii româneşti  în societatea italiană şi a evidenţiat contribuţia 
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importantă la dezvoltarea ţării-gazdă, care reprezintă, de altfel, un vector de cea mai mare 

importanţă în cadrul parteneriatului bilateral. 

 

Preşedintele României a făcut apel la solidaritate şi unitate în cadrul comunităţii româneşti din 

Italia, care să permită o bună reprezentare în cadrul comunităţilor locale. 

 

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, pe de o parte, faptul că fiecare român din Italia este un 

reprezentant al ţării sale, având un rol esenţial pentru o mai bună cunoaştere şi înţelegere a 

României în ţara de reşedinţă, iar, pe de altă parte, a asigurat de implicarea sa activă în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea românească. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VIZITA MINISTRULUI NATALIA ELENA INTOTERO ÎN SUA A CONTINUAT CU O 

ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANŢI AI CLERULUI ŞI AI COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN 

WASHINGTON 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28952-2018-10-18-08-13-39.html 

 

Delegaţia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) condusă de ministrul Natalia 

Elena Intotero s-a întâlnit marţi, 16 octombrie a.c., la Washington cu reprezentanţi ai clerului 

românesc, ai mediului asociativ şi ai Bibliotecii Congresului SUA. Întrevederile au avut loc în 

marja vizitei de lucru pe care ministrul Natalia Elena Intotero si subsecretarul de stat Victor 

Ionescu o efectuează în Statele Unite ale Americii, în Washington şi New York în perioada 14-

17 octombrie a.c, transmite Romanian Global News. 

 

În cadrul discuţiilor cu preoţii parohi ai Bisericilor Sfânta Cruce din Alexandria, Sfântul Andrei 

din Potomac şi Biserica Ortodoxă din Hagerstown, principala temă de discuţie a fost nevoia de 

menţinere şi promovare a identităţii lingvistice şi spirituale a românilor de pretutindeni. Ministrul 

a subliniat rolul pe care biserica îl are în realizarea proiectelor educaţionale, educaţia 

reprezentând un domeniu prioritar pentru MRP. În acest sens, ministrul le-a oferit celor 

prezenţi suporturi de curs si cărţi in limba română în vederea susţinerii şcolilor duminicale. 

 

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii mediului asociativ din teritoriu la care au participat 

Bogdan Banu, liderul comunităţii româneşti Washington, James Rosapepe şi Daniela 

Kammrath din cadrul organizaţiei Alianţa, ministrul a reiterat importanţa consolidării relaţiilor 

dintre românii aflaţi în SUA şi promovarea culturii şi tradiţiilor naţionale prin crearea unui cadru 

de bune practici între membrii comunităţii. Totodată ministrul le-a prezentat participanţilor 

calendarul acţiunilor proprii ale MRP, cu accent pe eforturile de păstrare a limbii române în 

cadrul comunităţilor de peste hotare şi a discutat aplicat despre finanţările nerambursabile şi 

iniţiativele Guvernului României în vederea reîntoarcerii şi reinserţiei socio-profesionale a 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28952-2018-10-18-08-13-39.html


 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

12 

românilor din diaspora oferite de MRP. 

 

De asemenea, demnitarii au prezentat programul taberelor „ARC", care îşi propune să creeze 

şi să păstreze legături între cetăţenii şi etnicii români din diferite ţări, să ofere cunoştinţe 

despre cultura şi civilizaţia românească şi să promoveze valorile patrimoniului cultural 

românesc. 

 

Agenda zilei a prevăzut şi o întrevedere cu directorul Diviziei Europa de Est din cadrul 

Bibliotecii Congresului SUA, domnul Grant Harris, alături de care ministrul şi subsecretarul de 

stat au vizitat fondul de carte românesc care conţine peste 40.000 de titluri în limba română. 

Natalia-Elena Intotero s-a referit, în acest context, la eforturile comune care au ca scop 

păstrarea şi promovarea bogăţiei patrimoniului cultural românesc dincolo de graniţele ţării. 

 

În continuarea vizitei, ministrul Intotero va premia 10 români cu activităţi deosebite, promotori 

ai elitelor româneşti din SUA, în cadrul Galei „100 pentru Centenar" ce va avea loc la 

Washington. 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DEZVELIREA PLĂCII ANIVERSARE „CENTENARUL MARII UNIRI - 1918-2018” ÎN 

AUSTRIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28945-2018-10-18-07-38-19.html 

 

Un eveniment de excepţie a avut loc duminică 14 octombrie 2018 în Austria la Wiener 

Neustadt, în incinta Parohiei Ortodoxe Române reprezentată de preotul paroh, Răzvan Gască, 

cu prilejul sărbătoririi Hramului Bisericii „Sfinta Paraschiva". Cu această ocazie, oplacă 

aniversară cu titlul „Centenarul Marii Uniri - 1918-2018" realizată de către Ioan Astaluş a fost 

aşezată la Biserica Ortodoxă Română din Wiener Neustadt, Austria. Placa aniversară a fost 

dăruită comunităţii de către Radio TV Unirea - Austria şi Cercul Cultural Româno-Austriac 

"Unirea", preşedinte Ioan Godja, transmite Romanian Global News citând un comunicat de 

presă. 

 

Evenimentul face parte din seria de proiecte dedicate unor comunităţi de români din 

străinătate, pe care Cercul Cultural Româno -Austriac "UNIREA" şi Radio TV Unirea le-a 

planificat şi realizat în acest an în parteneriate cu diferite organizaţii, asociaţii şi instituţii. Placa 

aniversară este un simbol cioplit în bronz, menţionând cei 100 de ani de la Marea Unire, 

pentru a rămâne în memoria colectivă şi să fie sărbătorit pe măsura însemnătăţii istorice. În 

cadrul acestor proiecte, s-au instalat şapte plăci dedicate aniversării Centenarului Unirii, 

aceasta din Wiener Neustadt fiind prima instalată in străinătate. În acest an au fost desfăşurate 

evenimente similare realizate în parteneriate cu auotorităţi şi organizaţii locale, beneficiind de 

sprijinul organizatorilor acestei serii de proiecte şi anume Cercul Cultural Româno-Austriac 

UNIREA, Radio TV Unirea, Fundaţia Asturian, Romanca Society, Editura Transylvanian 

Edition şi Asociaţia Info Manager . 

 

Această serie de evenimente s-a bucurat de aprecierea publicului, artistul Ioan Astaluş fiind 

solicitat să aducă placa aniversară în diferite locaţii din România şi anume: Mănăstirea 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28945-2018-10-18-07-38-19.html
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Sărmasu, judeţul Mureş; Biserica Vălenii de Maramureş, judeţul Maramureş; Inspectoratul 

General al Poliţiei Bucureşti; Prefectura Mureş; Prefectura Harghita şi Prefectura Covasna. La 

evenimentul realizat în Austria, la dezvelirea plăcii aniversare, au participat români stabiliţi în 

Wiener Neustadt, din împrejurimi, ca şi cei din Viena, din alte părţi ale Austriei şi chiar mulţi 

veniţi din România.Românii prezenţi într-un număr considerabil, la Sfânta Liturghie, la 

evenimentul dezvelirii plăcii aniversare şi la agapă au retrăit clipe de bucurie creştinească, 

fericire şi patriotism, reîntâlnindu-se cu fiorul şi mândria de a fi roman. 

 

Cercul Cultural Româno -Austriac UNIREA şi Radio TV Unirea a dat dovada dărniciei şi 

împlinirii dăruind comunităţii această placă cu înscrisul: 

 

Placa aniversară a fost sfinţită de către preacucernicul părinte Răzvan Gască spre bucuria 

asistenţei. Noi conducerea RTV Unirea îi mulţumim părintelui Răzvan pentru înţelegere, sprijin 

şi binecuvântare, mulţumim corului Bisericii Sfânta Paraschiva din Wiener Neustadt şi tuturor 

celor din comunitate care au fost şi sunt alături de RadioTV Unirea. 

 

O clipă de încântare a fost şi intervenţia artistică a marelui violinist Tudor Andrei, care a stârnit 

nu doar ropote de aplauze ci şi efluvii de emoţii, cântând: "Mociriţă cu trifoi", Hora Unirii, 

Rapsodia - George Enescu, Balada – Ciprian Porumbescu. 

 

Românii au sărbătorit acest moment unii chiar îmbrăcaţi in costumul popular românesc specific 

mai multor zone geografice şi anume Banat, Sibiu, Maramureş, Oaş, Moldova. Aceste 

costume au fost îmbrăcate atât de copiii cât şi de adulţi, majoritatea stabiliţi de mulţi ani în 

Austria, oameni cu sufletul curat, iubitori de frumos şi mândri de valorile neamului nostru. 

 

Aşadar artistul Ioan Astaluş, realizatorul acestei "Plăci Aniversare - România 100", plin de 

emoţiile acestui eveniment a mărturisit că deplasarea în Austria cu acest prilej a meritat cu 
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adevărat, îndemnând audienţa la păstrarea memoriei înaintaşilor şi la păstrarea identităţii 

culturale. 

 

Ioan Astaluş este omul modest şi binevoitor, mentor al unor generaţii de artişti, a realizat zeci 

de busturi, plăci aniversare şi comemorative pentru memoria unor istorici şi oameni de cultură, 

a dăruit şi dăruieşte cu dragoste creaţiile sale, prin darul de la Dumnezeu şi prin talentul său. 

Artistul Ioan Astalus este autorul a 10 volume de proza, zeci de sculpturi şi sute de lucrari de 

grafică aflate în colecţii din ţară şi străinătate, avand o reputaţie internaţională. 

 

Lucrarea extraordinară in bobul de orez, în care Astaluş a sculptat portretul marelui nostru 

poet naţional Mihai Eminescu, şi se află la muzeul din Sydney, precum şi recordul mondial 

câştigat prin confecţionarea în sticlă a unei corăbii în dimensiune de doar 16 mm, sunt doar 

două din lucrările realizate de sculptorul Astaluş. 

 

Echipa RadioTV Unirea este privilegiată cu un asemenea membru fondator, vicepreşedinte al 

acestui post de radio international. Pe lângă cele 7 plăci aflate deja în România şi Austria, în 

lunile viitoare vor mai fi expuse plăci aniversare în Spania, Tunisia şi Cuba. Echipa acestei 

serii de evenimente este formată din artistul Ioan Astaluş, preşedintele RTV Unirea Ioan 

Godja, beneficiind de profesionalism şi sprijin din partea celuilalt vicepreşedinte a Radio TV 

Unirea, d-na dr. Ionela Flood, care este şi preşedinta Societăţii Românca din Londra. Desigur, 

alături de noi există întreaga echipă de redactori, imagine şi tehnică a radioului de care nu 

avem voie să uităm. Ei sunt la fel cu dăruire pentru semenii noştri şi cu această ocazie le 

mulţumim din suflet pentru implicare, corectitudine şi profesionalism! 

 

În această lună se va realiza un eveniment similar în comunităţile de români din Spania, 

eveniment de care suntem siguri că românii de acolo se vor bucura, beneficiind şi ei de plăca 

aniversară "Centenar 1918-2018". 
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RadioTV Unirea îşi propune ca până la 1 Decembrie 2018 să reuşim să punem cel puţin câte o 

placă centenară în fiecare ţară, unde există comunitate de români. Dacă sunteţi interesaţi să 

beneficiaţi de un proiect similar, vă rugăm să contactaţi organizatorii acestui proiect pe adresa 

de e-mail: unirea@hotmail.com. 

 

Doamne ajută şi nu uitaţi să ne fiţi alături pentru că noi, suntem un punct de legatură, un 

 

mijloc de comunicare şi de informare corectă în mass media pentru toţi românii în special 

pentru diasporă şi ne străduim să facem ceva pentru binele nostru şi al neamului, pentru 

păstrarea identităţii, limbii şi culturii române. 

 

Echipa 

RadioTV Unirea-Austria 

Wiener Neustadt 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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EXPOZIŢIA „ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” LA BARCELONA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28943-2018-10-18-07-24-46.html 

 

Institutul Cultural Român de la Madrid, Consulatul General al României la Barcelona şi 

Reprezentanţa Ministerului Apărării spaniol din Barcelona organizează expoziţia „România în 

Primul Război Mondial", în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie 2018, la sediul 

Comandamentului Militar din Barcelona. 

 

Expoziţia continuă seria proiectelor dedicate Centenarului Marii Uniri şi prezintă pas cu pas 

istoria războiului şi unificarea naţiunii române, transmite Romanian Global News. 

 

Discursul expoziţional se completează cu fotografii, documente, decoraţii, diplome şi medalii 

aparţinând familiei Herranz-Teodorescu, exponate care prezintă evenimentele şi personalităţile 

care au marcat aceşti ani şi care permit vizitatorilor să cunoască realitatea vieţii cotidiene din 

acea perioadă. Colecţia Herranz-Teodorescuaparţine unei familii mixte, româno-spaniole, 

pasionate de istoria României şi cuprinde peste 500 de piese din secolele XIX şi XX. 

 

Printre piesele expuse se regăsesc brevete acordate unor cetăţeni români şi străini precum 

„Ordinul Steaua României", „Crucea Comemorativă a Primului Război Mondial", „Medalia 

Virtutea Militară clasa a II-a", dar şi livrete militare, barete, medalii, decoraţii româneşti 

acordate atât militarilor cât şi civililor, reviste ori publicaţii din epocă. 

 

Expoziţia „România în Primul Război Mondial" a fost inaugurată la Muzeul Armatei din Toledo, 

în luna ianuarie a acestui an, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, şi a fost itinerată 

până în prezent la Universitatea din Salamanca, Muzeul de Istorie Militară din Valencia şi 

Universitatea San Pedro Sula din Honduras. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/28943-2018-10-18-07-24-46.html
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Detalii suplimentare puteţi obţine la: 

 

Institutul Cultural Român de la Madrid 

 

icrmadrid@icr.ro 

 

Telefon: +34 917 589 566 

 

http://www.icr.ro/madrid/ 

 

Facebook: IcrMadrid; Instituto Cultural Rumano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CEI MAI MULŢI MIGRANŢI CARE AU AJUNS ÎN GERMANIA ÎN 2017 SUNT DE ORIGINE 

ROMÂNĂ: 75.000 DIN 416.000 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28938-2018-10-17-10-26-30.html 

 

Migraţia netă din Germania, în 2017, însemnând diferenţa imigranţi şi emigranţi, a scăzut până 

la 416.000, conform Biroului Federal de Statistici (Destatis), iar România a fost ţara care a 

trimis cei mai mulţi migranţi – 73.000, scrie Deutsche Welles, citată de News.ro, preluat de 

Romanian Global News. 

 

În total, 239.000 de persoane din Uniunea Europeană s-au mutat în Germania în 2017. 

 

Din România au venit cei mai mulţi migranţi – 73.000 urmată de Siria cu 60.000, Polonia cu 

34.000, Croaţia cu 33.000 şi Bulgaria cu 30.000. 

 

Destatis informează că migraţia netă din Asia şi Africa a scăzut, în conformitate cu un tendinţa 

descrescătoare începând in 2016. 

 

Migranţii din Siria au scăzut de la 146.000 în 2016 la 60.000 în 2017. Una dintre cele mai mari 

diferenţe se observă şi la migranţii din Afganistan. Numărul lor a scăzut de la 56.000 în 2015 la 

4.000 

 

Cancelarul german Angela Merkel a primit cu braţele deschise în 2015 refugiaţii în Germania, 

mai ales pe cei din Siria. În acel an, aproape 900.000 de migranţi ilegali au intrat în ţară. 

 

Numărul cetăţenilor germani şi al celor de etnie germană care s-au întors în ţară a crescut la 

167.000 de la 146.000 în 2016. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28938-2018-10-17-10-26-30.html
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Constituţia Germaniei, creată după Al Doilea Război Mondial, le permite în mod specific celor 

de etnie germană, care au locuit în afara teritoriilor Germaniei moderne, să se întoarcă. 

 

Numărul germanilor care părăsesc ţara a ajuns la 249.000, fiind în scădere de la 281.000 în 

2016. 

 

În total, 1.551.000 de persoane s-au mutat în Germania în timp ce 1.135.000 au părăsit ţara, 

migraţia netă fiind astfel de 416.000. Nu sunt luaţi în considerare cei care au stau o durată 

scurtă. În 2016, migraţia netă a fost de 500.000 iar în 2015 a ajuns la 1.140.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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DIASPORA VINE ACASĂ DE 1 DECEMBRIE: UNIŢI ÎN CUGET ŞI-N SIMŢIRI 

http://www.ziare.com/stiri/eveniment/diaspora-vine-acasa-de-1-decembrie-uniti-in-cuget-si-n-simtiri-1533899 

 

Mai multi romani din diaspora se organizeaza ca pe 1 decembrie sa se intoarca in tara pentru 

a sarbatori Centenarul. 

 

Grupurile civice Diaspora Europeana, Vocea Diasporei, Generatia "Feisbuc" & Diaspora 

Romaneasca si Radio Magura s-au organizat pe Facebook pentru a promova evenimentul. 

 

Astfel, conform informatiilor care apar la evenimentul "Uniti in cuget si-n simtiri", acestia 

urmeaza sa se intalneasca pe 1 decembrie, la ora 10:00, in Piata Cetatii din Alba Iulia. 

 

"Venim acasa pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri! Miscarea Diasporei Unite si grupurile 

adiacente organizeaza o intalnire, la Alba Iulia, pe 1 decembrie 2018, cu ocazia Centenarului 

Marii Uniri. Facem apel, pe aceasta cale, catre toate organizatiile care vor sa participe la 

intalnire, sa ni se alature", anunta grupurile. 

 

Astfel, acestea transmit ca vor porni catre Romania in coloane organizate din: Marea Britanie, 

Spania, Italia, Belgia, Suedia, Luxemburg, Danemarca, Austria, Germania si ca se vor intalni la 

benzinaria MOL de la Solnoca, pe E60, vineri, 30 noiembrie, ora 17:00. 

 

Conform programului vor intra in Romania la ora 20:00 prin vama Bors. 

 

Acestia au precizat ca se vor intalni pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri si ca nu este un 

protest. 

 

Sursă: ziare.com 

http://www.ziare.com/stiri/eveniment/diaspora-vine-acasa-de-1-decembrie-uniti-in-cuget-si-n-simtiri-1533899
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EFECTUL BREXIT: ATITUDINEA FAVORABILĂ A EUROPENILOR FAŢĂ DE UE ESTE LA 

UN NIVEL RECORD 

https://www.timpromanesc.ro/efectul-brexit-atitudinea-favorabila-a-europenilor-fata-de-ue-este-la-un-nivel-record/ 

 

Ultimul sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European arată că la nivel european 

există un grad de apreciere faţă de apartenenţa la Uniunea Europeană de 68%, comparativ cu 

67% în aprilie 2018 (cei care cred că ţara lor a beneficiat de pe urma apartenenţei la UE), 

acesta fiind la un nivel record din 1983 încoace. Dintre români, 64% (71% în aprilie 2018) 

consideră că ţara lor a avut de beneficiat de pe urma apartenenţei la UE.62% dintre europeni, 

nivel record în ultimii 25 de ani, respectiv 49% dintre români văd ca pe un lucru bun 

apartenenţa la UE a ţării lor. Evoluţia acestui indicator, măsurat în 5 studii în ultimii 2 ani, este 

redată în tabelul de mai jos: 

 

 

octombrie 

2016 

aprilie 

2017 

octombrie 

2017 

aprilie 

2018 

octombrie 

2018 

UE 53% 57% 57% 60% 62% 

RO 53% 54% 48% 59% 49% 

 

În general, la nivel european, sprijinul faţă de UE a crescut semnificativ după referendumul din 

Marea Britanie din 2016, fapt care sugerează atât îngrijorarea crescândă a europenilor în 

legătură cu impactul Brexit-ului, cât şi o creştere a nivelului de conştientizare a beneficiilor 

apartenenţei la UE, datorită negocierilor dificile pentru ieşirea Marii Britanii din UE. În cazul 

organizării unui referendum privind apartenenţa la UE, 66% dintre europeni (65% dintre 

români) ar vota pentru ca ţara lor să rămână membră. 17% dintre europeni (15% dintre 

români) ar vota pentru ieşirea din UE, în timp ce 17% dintre europeni (20% dintre români) 

declară că nu ştiu cum ar vota. 

 

https://www.timpromanesc.ro/efectul-brexit-atitudinea-favorabila-a-europenilor-fata-de-ue-este-la-un-nivel-record/
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Datele sondajului arată că 49% dintre europeni (51% dintre români) se declară satisfăcuţi de 

modul în care democraţia funcţionează în Uniunea Europeană. 32% dintre europeni (43% în 

România) au o imagine pozitivă despre Parlamentul European, 21% (17% în România) au o 

imagine negativă, în timp ce 43% dintre europeni (36% în România) au o imagine neutră. 48% 

dintre europeni (63% în România) ar dori ca Parlamentul European să aibă un rol mai 

important. 

 

Gradul de informare şi interesul faţă de alegerile europene din 2019 sunt în creştere. 41% 

dintre europeni, comparativ cu 32% în aprilie 2018 (53% dintre români, comparativ cu 43% în 

aprilie 2018) au identificat corect luna mai a anului viitor drept perioada în care vor avea loc 

alegerile, în timp ce 51% dintre europeni, comparativ cu 50% în aprilie 2018 (57% dintre 

români, comparativ cu 55% în aprilie 2018) se declară interesaţi de aceste alegeri. 

 

În legătură cu temele pe care le doresc discutate în campania electorală, europenii au 

identificat următoarele priorităţi: imigraţie (menţionată de 50% dintre respondenţi), economie 

(47%), combaterea şomajului în rândul tinerilor (47%), combaterea terorismului (44%) şi 

protecţia mediului (40%). Temele prioritare identificate de români sunt: economie (53%), 

combaterea şomajului în rândul tinerilor (44%), promovarea drepturilor omului şi a democraţiei 

(38%), protecţia consumatorului şi siguranţa alimentară (36%) şi protecţia socială (35%). 

 

Comentând rezultatele sondajului, preşedintele Parlamentului European Antonio Tajani a 

declarat: ”Pe măsură ce se finalizează detaliile acordului de retragere a Marii Britanii din UE, 

aceste rezultate evidenţiază a creştere a gradului în care beneficiile Uniunii Europene sunt 

apreciate pe continent. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut. Continua cooperare şi 

solidaritatea la nivelul UE sunt esenţiale pentru a răspunde preocupările cetăţenilor europeni”. 

 

Guy Verhofstadt, coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit: ”Faptul că 51% dintre 



 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, 

 

24 

britanicii intervievaţi îşi doresc să rămână în UE ne aduce aminte în mod foarte clar de 

diviziunile profunde generate de decizia privind Brexit-ul şi de necesitatea ca noi să găsim o 

soluţie pentru o relaţie viitoare pe termen lung strânsă şi sustenabilă, sub forma unui acord de 

asociere cuprinzător. În timp ce trebuie să fim pregătiţi pentru orice eventualitate, se pare că 

un aşa-numit Brexit dur sau un scenariu costisitor care implică neajungerea la un acord sunt 

puţin dorite, atât în Marea Britanie, cât şi oriunde altundeva în UE, iar eu sper că această 

situaţie se va reflecta într-un final în rezultatul negocierilor”. 

 

Studiul a fost efectuat de Kantar Public în perioada 8 -26 septembrie 2018, prin metoda 

interviu faţă în faţă, pe un eşantion de 27.474 persoane la nivel european (1.007 în România). 

Rezultatele complete sunt disponibile la acest link. 

 

 

Foto:united kingdom exit from europe relative image 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PREŞEDINTELE IOHANNIS SE ÎNTÂLNEŞTE ASTĂZI CU REPREZENTANŢII 

COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN ITALIA 

https://www.timpromanesc.ro/presedintele-iohannis-se-intalneste-astazi-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-

din-italia/ 

 

Preşedintele Klaus Iohannis se află în Italia, în prima vizită de Stat din ultimii 45 de ani a unui 

preşedinte român în această ţară. Duminică seara, preşedintele Klaus Iohannis a participat la 

iluminarea Columnei lui Traian în culorile Drapelului României, un omagiu adus de autorităţile 

italiene Centenarului Marii Uniri. 

 

La eveniment au participat şi câteva sute de români, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în costume 

populare şi purtând steguleţe sau drapelul României. 

 

Tot duminică, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, preşedintele Iohannis a avut 

programată o întrevedere cu reprezentanţi de marcă ai cultelor religioase ortodox, greco-

catolic şi romano-catolic. 

 

Luni, 15 octombrie, au avut loc convorbiri oficiale cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, pe 

teme legate de Parteneriatul strategic consolidat dintre cele două ţări şi de cooperarea în plan 

european, internaţional şi securitar, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. 

 

”În cadrul dialogului, o atenţie deosebită va fi acordată reconfirmării caracterului special al 

relaţiei bilaterale, aprofundării Parteneriatului strategic consolidat, întăririi cooperării 

economice şi rolului comunităţii româneşti din Italia. Va fi realizat, totodată, un schimb de opinii 

pe temele de actualitate ale agendei UE, inclusiv în contextul pregătirii exercitării Preşedinţiei 

române a Consiliului Uniunii Europene, precum şi pe teme internaţionale”, arată Administraţia 

Prezidenţială. 

https://www.timpromanesc.ro/presedintele-iohannis-se-intalneste-astazi-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-italia/
https://www.timpromanesc.ro/presedintele-iohannis-se-intalneste-astazi-cu-reprezentantii-comunitatii-romanesti-din-italia/
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Agenda vizitei de stat în Italia, programată în perioada 14-17 octombrie a.c., a inclus şi 

convorbiri cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, inaugurarea unei expoziţii dedicate 

comemorării a două mii de ani de la moartea poetului latin Ovidiu, întrevederi cu alte oficialităţi 

italiene precum preşedintele Consiliului de miniştri, Giuseppe Conte, preşedintele Senatului, 

Maria Elisabetta Alberti Casellati, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberto Fico. 

 

În acelaşi context, preşedintele Iohannis va avea o întrevedere cu primarul Romei, Virginia 

Raggi, şi o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Peninsulă, cea mai numeroasă 

din afara graniţelor şi cea mai mare comunitate străină Italia. 

 

 

Administraţia Prezidenţială subliniază că vizita de stat în Italia ”are loc în contextul sărbătoririi 
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Centenarului Marii Uniri şi al aniversării a 10 ani de la ridicarea relaţiei bilaterale dintre 

România şi Italia la nivel de Parteneriat Strategic Consolidat”. 

 

Cu o valoare estimată a schimburilor comerciale bilaterale de peste 15,5 miliarde de euro, 

Italia este în prezent al doilea partener comercial al României şi al cincilea în topul investiţiilor 

străine în economia românească. 

 

Astăzi, preşedintele Klaus Iohannis va participa la deschiderea Forumului de Afaceri România-

Italia, eveniment menit să stimuleze dimensiunea economică a Parteneriatului strategic 

consolidat. 

 

Preşedintele Klaus Iohannis s-a mai aflat în Italia, în aprilie 2015, însă într-o vizită oficială. 

Vizita de acum este una de Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MANUAL ROMÂNESC, PREMIAT LA TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE CARTE DE LA 

FRANKFURT 

https://www.timpromanesc.ro/manual-romanesc-premiat-la-targul-international-de-carte-de-la-frankfurt/ 

 

Manualul de Geografie de clasa a V-a al editurii Art a câştigat medalia de bronz la Târgul 

Internaţional de Carte de la Frankfurt, unde au fost acordate Premiile Europene pentru cele 

mai bune materiale educaţionale pe anul 2018.Manualul românesc de Geografie, scos de o 

editură privată, îi are ca autori pe Silviu Neguţ, Carmen Camelia Rădulescu şi Ionuţ Popa.  

Această distincţie este primul premiu european din istorie pentru România în domeniul 

realizării de manuale, relatează Radio România Cultural. 

 

După acest manual învaţă actualii elevi de clasa a V-a şi a câştigat anul trecut licitaţia 

organizată de Ministerul Educaţiei. La clasa a V-a, la geografie, profesorii şi elevii au avut de 

ales între şase manuale, scoase de şase edituri diferite. 

 

La clasa a VI-a, Ministerului Educaţiei a decis să renunţe la competiţia între edituri pentru 

realizarea de manuale şi a introdus manualul unic realizat de Editura Didactică şi Pedagogică. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/manual-romanesc-premiat-la-targul-international-de-carte-de-la-frankfurt/
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A FOST DESCHIS CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA MIAMI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28939-2018-10-17-10-29-53.html 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează că începând de luni, 15 octombrie 2018, Consulatul 

General al României la Miami din Statele Unite ale Americii a fost deschis cetăţenilor români, 

solicitanţi de servicii consulare. Astfel, în prezent, România are operaţionalizate pe teritoriul 

Statelor Unite ale Americii cinci reprezentanţe diplomatice şi consulare care oferă servicii, 

asistenţă şi protecţie consulară, transmite Romanian Global News. 

 

Deschiderea Consulatului General al României la Miami se circumscrie procesului complex de 

extindere a reţelei consulare a României, care include şi operaţionalizarea, în cel mai scurt 

timp, a Consulatelor Generale ale României la Manchester (Marea Britanie) şi la Stuttgart 

(Germania). 

 

Începând din data de 15 octombrie, oficiul consular de la Miami primeşte şi procesează 

cererile de servicii, asistenţă şi protecţie consulară formulate de către cetăţenii români din 

circumscripţia consulară formată din statele: Alabama, Florida, Louisiana, Georgia, Mississippi, 

Texas, insulele si teritoriile SUA din Oceanul Atlantic şi Marea Caraibilor (Puerto Rico şi 

Insulele Virgine Americane). 

 

În următoarele săptămâni este programată şi o ceremonia oficială de inaugurare a 

Consulatului General al României la Miami. 

 

Coordonatele Consulatului General al României la Miami (SUA) sunt următoarele: 

 

Adresă: 1101 Brickell Avenue, suite N600, Miami, FL 33131 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28939-2018-10-17-10-29-53.html
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Telefoane informaţii consulare pentru cetăţenii români (Call Center - Bucureşti): 

001.305.763.8714, 001.305.763.8874 

 

Telefon urgenţă: 001.305.766.7249 

 

E-mail: contact@informatiiconsulare.ro (pentru solicitarea de informaţii consulare) 

 

Adresă web: http://miami.mae.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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140 DE ANI DE LA STABILIREA RELAŢIILOR DIPLOMATICE ROMÂNO-RUSE 

https://www.timpromanesc.ro/140-de-ani-de-la-stabilirea-relatiilor-diplomatice-romano-ruse/ 

 

Secretarul de Stat pentru relaţii interinstituţionale, Maria Magdalena Grigore, a inaugurat luni, 

15 octombrie 2018, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, o expoziţie cu documente de 

arhivă, reliefând cele mai importante momente din istoria relaţiilor bilaterale româno-ruse, cu 

ocazia împlinirii a 140 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-ruse.În discursul său, 

secretarul de Stat a evocat principalele momente din istoria bilaterală, precum războiul ruso-

româno-turc, dobândirea independenţei României şi stabilirea relaţiilor diplomatice dintre statul 

român şi Imperiul Ţarist. Totodată, a subliniat că dezvoltarea relaţiilor bilaterale trebuie să se 

bazeze pe o agendă constructivă şi pragmatică, care să ţină cont de interesele fiecărei părţi, în 

deplin respect pentru principiile fundamentale şi normele de drept internaţional, pentru 

edificarea unui mediu regional şi internaţional marcat de stabilitate şi predictibilitate, se arată 

într-un comunicat de presă. 

 

 

 

La eveniment, au participat ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Valeri Kuzmin, 

https://www.timpromanesc.ro/140-de-ani-de-la-stabilirea-relatiilor-diplomatice-romano-ruse/
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diplomaţi ruşi şi români, reprezentanţi ai mediului academic cu preocupări în domeniul istoriei 

relaţiilor româno-ruse. 

 

Mnistrul român al Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologul său rus, Serghei Lavrov, 

şi-au adresat reciproc mesaje de felicitare cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la stabilirea 

relaţiilor diplomatice între cele două ţări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SENATORUL VIOREL BADEA A ATRAS ATENŢIA, LA APCE, ASUPRA TENDINŢEI DE 

REPOLITIZARE A PROBLEMATICII PROTECŢIEI MINORITĂŢILOR 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/12/senatorul-viorel-badea-a-atras-atentia-la-apce-asupra-tendintei-de-

repolitizare-a-problematicii-protectiei-minoritatilor--191875 

 

Senatorul Viorel Badea, membru al delegaţiei Parlamentului României la APCE, a atras 

atenţia, la cea de-a patra parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei (Strasbourg, 8-12 octombrie), cu privire la manifestarea în Europa a unei tendinţe din 

ce în ce mai accentuate de repolitizare a problematicii protecţiei drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale. 

 

"Senatorul Badea a atras atenţia cu privire la manifestarea în Europa a unei tendinţe din ce în 

ce mai accentuate de repolitizare a problematicii protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale. Această tendinţă, în opinia sa, poate servi la apariţia unei dinamici 

adversariale şi la reactivarea unor argumente care se bazează pe protecţia statului înrudit 

pentru a justifica intervenţia, indiferent de natura sa, pe teritoriul statului de reşedinţă de o 

manieră care contravine principiilor fundamentale ale dreptului internaţional. În context, a 

menţionat că în 2001, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la 

Veneţia) a adoptat un raport privind tratamentul preferenţial al minorităţilor naţionale de către 

statul înrudit, stabilind că intervenţia acestuia în statele de reşedinţă nu poate depăşi limitele 

impuse de dreptul internaţional", informează un comunicat al Senatului, transmis vineri 

AGERPRES. 

 

Cu ocazia celei de-a patra părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei (Strasbourg, 8-12 octombrie 2018), senatorul Viorel Badea a prezentat în cadrul 

Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare a APCE, în calitate de raportor, proiectul de raport 

pe tema promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/12/senatorul-viorel-badea-a-atras-atentia-la-apce-asupra-tendintei-de-repolitizare-a-problematicii-protectiei-minoritatilor--191875
https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/12/senatorul-viorel-badea-a-atras-atentia-la-apce-asupra-tendintei-de-repolitizare-a-problematicii-protectiei-minoritatilor--191875
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Potrivit sursei citate, "în expunerea sa, senatorul Badea a salutat iniţiativa Preşedinţiei croate a 

Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei (mai-octombrie 2018) de a stabili problematica 

protecţiei minorităţilor naţionale printre principalele sale priorităţi. Raportorul român a reamintit 

că în Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei (adoptată în 

1995 şi intrată în vigoare în 1998) se pleacă de la premisa că drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale ar putea fi mai bine protejate printr-un angajament comun al 

statelor membre în cadrul jurisdicţiilor lor naţionale şi prin acceptarea unei monitorizări 

independente şi multilaterale a situaţiei acestor persoane". 

 

"Potrivit raportorului, din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei 39 sunt parte la acest 

instrument juridic internaţional, în timp ce 8 state (Andorra, Belgia, Franţa, Grecia, Islanda, 

Luxemburg, Monaco şi Turcia) încă nu au devenit state părţi la Convenţia-cadru. În acest 

context, proiectul de raport urmăreşte să examineze măsurile pe care statele respective, care, 

deşi nu sunt parte la Convenţia-cadru, le-au luat deja în privinţa protecţiei drepturilor 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, obstacolele care nu permit acestor state să 

adere la acest instrument juridic internaţional, precum şi perspectivele unei posibile ratificări", 

se precizează în comunicat. 

 

În expunerea sa, senatorul a mai adăugat că adoptarea în 2016, cu valoare de recomandare, 

a celui de-al patrulea Comentariu tematic al Convenţiei-cadru privind sfera de aplicare a 

acesteia, a reprezentat un demers de interpretare a Convenţiei-cadru cu privire la beneficiarii 

protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi în ceea ce priveşte 

întinderea acestor drepturi. "Aceste clarificări, în opinia sa, sunt de natură să ajute statele care 

nu sunt parte la Convenţia-cadru să identifice mai lesne consecinţele pe care o eventuală 

aderare ar putea-o avea în contextele lor naţionale specifice", se arată în comunicat. 
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El a mai precizat că, "potrivit Comisiei consultative a Convenţiei-cadru, aderarea la acest 

instrument juridic internaţional presupune aplicarea acestuia persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale de o manieră flexibilă (articol cu articol), prin adaptarea protecţiei 

acordate la situaţia specifică a diferitelor minorităţi care fac obiectul Convenţiei". 

 

În încheiere, raportorul român a menţionat că este necesară continuarea unui dialog pragmatic 

cu statele nemembre, cu luarea în considerare a beneficiilor pe care ratificarea acestui 

instrument ar putea să o aducă unei mai bune respectări a drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, cât şi la nivelul întregii societăţi, precizează sursa citată. 

 

Prezentarea proiectului de raport a fost urmată de un schimb de vederi pe marginea acestui 

document cu membrii comisiei APCE. În cadrul acestei dezbateri au luat cuvântul parlamentari 

din Elveţia, Suedia, Marea Britanie şi Serbia. 

 

Un proiect de rezoluţie în baza acestui proiect de raport va fi elaborat şi prezentat la reuniunea 

Comisiei APCE pentru egalitate şi nediscriminare (Paris, 3 decembrie 2018), urmând ca 

proiectul de rezoluţie să fie examinat şi supus votului în plenul Adunării, cu ocazia primei părţi 

a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg, 21-25 ianuarie 2019). AGERPRES/(AS - autor: Livia 

Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea) 

 

Sursă: agerpres.ro 
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PAŞAPORT, MODIFICARE. PROCEDURI SIMPLIFICATE INCLUSIV PENTRU ROMÂNII 

DIN DIASPORA 

https://www.dcnews.ro/pasaport-modificare-proceduri-simplificate-inclusiv-pentru-romanii-din-

diaspora_618530.html 

 

”Una din cele mai importante modificări este legată de termenul de eliberare a paşapoartelor 

electronice. În cazul acestora, termenul se reduce la 15 zile lucrătoare, pentru cererile depuse 

în ţară şi la 45-60 de zile lucrătoare, în cazul celor depuse în alte state. Asta în condiţiile în 

care, până acum, termenul de eliberare a paşaportului era acelaşi pentru toţi românii care 

trăiesc în străinătate, indiferent de ţara în care făceau solicitarea, mai exact, termenul era de 

90 de zile. 

 

Schimbări pentru copii 

 

Se simplifică şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea paşapoartelor simple 

temporare pentru minorii care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un 

tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea le este pusă în pericol. Se stabileşte astfel 

necesitatea unei traduceri "autorizate", şi nu "legalizate", aşa cum este reglementat în prezent, 

a documentelor emise de instituţia străină care urmează să efectueze tratamentul medical. 

 

Pe lângă asta, este eliminată necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de 

naştere al minorului sub 14 ani la ridicarea paşaportului simplu electronic temporar. Acum este 

acceptată şi copia acestuia. 

 

Termenul de valabilitare al paşapoartelor 

 

O altă prevedere este aceea care se referă la termenul de valabilitate al paşapoartelor. În 

https://www.dcnews.ro/pasaport-modificare-proceduri-simplificate-inclusiv-pentru-romanii-din-diaspora_618530.html
https://www.dcnews.ro/pasaport-modificare-proceduri-simplificate-inclusiv-pentru-romanii-din-diaspora_618530.html
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cazul paşaportului electronic, acesta s-a redus de la 10 la 5 ani pentru persoanele care au 

împlinit vârsta de 18 ani şi s-au reglementat situaţiile în care poate fi eliberat paşaportul simplu 

temporar”, a arătat deputatul Viorel Stan, care a subliniat că toate aceste măsuri duc la 

reducerea timpului de aşteptare de la ghişee, la obţinerea într-o perioadă mai scurtă de timp a 

unui act important, dar mai ales fac ca instituţiile statului să se bucure din nou de încrederea 

cetăţenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: dcnews.ro 
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VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

DIN SENATUL ROMÂNIEI S-A ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢILOR DE 

ROMÂNI DIN SARDINIA 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=2E96F890-054C-4E55-B139-E8F8BADCD4FD 

 

Vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării, senatorul Dan Manoliu, 

a participat sâmbătă 12 octombrie 2018 la invitaţia preşedintelui Federaţiei Organizaţiilor 

Româneşti din Italia – FORI - domnul Rareş Cristea şi a preşedintelui Asociaţiei Social 

Culturale “România Unită”, doamna Mihaela Cîrceag, la o întrevedere cu reprezentanţi ai 

comunităţilor de români din Sardinia, Republica Italiană. 

 

În cadrul întâlnirii, senatorul Dan Manoliu a constatat că această comunitate este formată din 

15.000 de cetăţeni români care s-au integrat foarte bine în mediul social şi profesional fiind 

apreciaţi pentru calităţile demonstrate în profesiile pe care le desfăşoară. Reprezentanţii 

comunităţii au prezentat pe larg problemele de ordin administrativ cu care se confruntă, cea 

mai stringentă dintre ele fiind lipsa unui Birou Consular în Sardinia. Deşi din partea 

Consulatului Român sunt funcţionari care vin doar o dată pe an în Sardinia, necesitatea 

preschimbării documentelor de identitate expirate, eliberarea certificatelor de naştere presupun 

deplasări costisitoare ale cetăţenilor români la Ambasada României de la Roma fără a mai lua 

în considerare timpul preţios de care cei angajaţi pe piaţa muncii nu dispun. În unele cazuri 

aceste impedimente au condus la renunţarea la cetăţenia română în favoarea cetăţeniei 

italiene.  

 

În acest sens au fost făcute demersuri pentru solicitarea de înfiinţare la Olbia în Sardinia, unde 

trăiesc aproximativ 5000 de români, a unui Birou Consular care să se ocupe de toate cererile 

legate de preschimbarea şi eliberarea documentelor de identitate atât de necesare. Lipsa de 

informare a acestor cetăţeni face ca diversele facilităţi create în ţară prin programul de 

https://www.senat.ro/StiriSenatDetaliu.aspx?ID=2E96F890-054C-4E55-B139-E8F8BADCD4FD
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guvernare atât la nivel microeconomic cât şi antreprenorial, să nu fie cunoscute şi deci să  nu 

poată beneficia de avantajele programelor aflate pe agenda Guvernului. Este vorba despre 

strategiile de implementare ale Programului de Guvernare care includ desfăşurarea 

programelor Start Up Nation şi Start Up Diaspora ale căror beneficii au fost aduse la 

cunoştinţa participanţilor la această întrevedere.  

 

Domnul senator Dan Manoliu a subliniat că o mai bună comunicare a statului român cu aceşti 

cetăţeni contribuie la eliminarea neîncrederii în măsurile adoptate pentru sprijinirea celor care 

muncesc în afara graniţelor României. 

 

Seria întâlnirilor cu reprezentanţii comunităţilor de români din Sardinia a continuat în locaţiile în 

care aceştia îşi desfăşoară activitatea profesională. 

 

 

 

 

Sursă: Senatul României 


