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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. „Memorie, identitate şi comunitate. Studii de istorie orală pe Valea Prutului în România şi 

Republica Moldova”, un proiect pentru înţelegerea transformărilor identitare a comunităţilor de 

pe malurile Prutului 

2. Deschiderea expoziţiei „Aurul şi argintul antic al României” la Szeged, Ungaria 

3. În Ţinutul Herţa au fost discutate problemele învăţământului în limba română din Ucraina 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

4. 1.338 locuri de muncă vacante în SSE 

5. Cultură, educaţie şi spiritualitate în tabăra românească de la Roquetas de Mar, Spania 

6. Şezătoare cultural artistică la Câmpul Românesc din Hamilton 

 

III. ACTUALITATE 

7. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii 

româneşti din Irlanda 

8. Gala ”100 pentru Centenar” ajunge la Madrid 

9. Atenţionare de călătorie: S-a schimbat Codul Rutier în Grecia 

10. Protocol de Colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

11. României şi-a reiterate sprijinul pentru consolidarea PaE şi a relaţiei UE cu Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina 

 

V. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
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„MEMORIE, IDENTITATE ŞI COMUNITATE. STUDII DE ISTORIE ORALĂ PE VALEA 

PRUTULUI ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA”, UN PROIECT PENTRU 

ÎNŢELEGEREA TRANSFORMĂRILOR IDENTITARE A COMUNITĂŢILOR DE PE 

MALURILE PRUTULUI 

https://www.timpromanesc.ro/memorie-identitate-si-comunitate-studii-de-istorie-orala-pe-valea-prutului-in-

romania-si-republica-moldova-un-proiect-pentru-intelegerea-transformarilor-identitare-a-comunitatilor/ 

 

Asociaţia de Relaţii Internaţionale „Est-Democraţia” lansează vineri, 20 iulie, la Muzeul 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, începând cu ora 11:00, proiectul „Memorie, 

identitate şi comunitate. Studii de istorie orală pe Valea Prutului în România şi Republica 

Moldova”, finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Iniţiativa este derulată în 

parteneriat cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău. 

La manifestare va participa şi Veaceslav Şaramet, secretar de Stat în cadrul MRP, alături de 

reprezentanţi ai mass-mediei şi mediului universitar-academic din Iaşi.Asociaţia ” Est-

Democraţia” îşi propune realizarea unor campanii de cercetare, prin metoda interviurilor de 

istorie orală şi a micromonografiilor locale pe Valea Prutului, în România şi Republica 

Moldova. Materialul cules va fi pus în circulaţie sub forma unui corpus de interviuri, editate şi 

publicate ştiinţific, care să permită o mai bună înţelegere a transformărilor identitare, a 

specificului şi memoriei colective a comunităţilor de pe malurile Prutului. Pe lângă culegerea 

mărturiilor orale, cercetătoriii vor realiza şi o arhivă foto-video, înregistrând imagini, obiecte şi 

eventuale reconstituiri elocvente pentru istoria unor comunităţi aflate de-a lungul frontierei. Atât 

volumul cât şi celelalte materiale culese de pe teren vor fi puse în circuitul public prin work-

shopuri, dezbateri, lansări de carte, expoziţii, emisiuni difuzate la posturile regionale de radio şi 

televiziune, atât în România cât şi în Republica Moldova. 

 

Echipele care vor efectua cercetările pe teren sunt formate din cercetători, profesori şi 

doctoranzi de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Stat din Moldova. Aceştia vor fi secondaţi de patru experţi, 

tot din mediul academic de la Iaşi şi Chişinău, care vor ajuta la o mai bună gestionare, analiză 

https://www.timpromanesc.ro/memorie-identitate-si-comunitate-studii-de-istorie-orala-pe-valea-prutului-in-romania-si-republica-moldova-un-proiect-pentru-intelegerea-transformarilor-identitare-a-comunitatilor/
https://www.timpromanesc.ro/memorie-identitate-si-comunitate-studii-de-istorie-orala-pe-valea-prutului-in-romania-si-republica-moldova-un-proiect-pentru-intelegerea-transformarilor-identitare-a-comunitatilor/
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şi interpretare a materialului cules. 

 

„Proiectul are pentru noi o dublă semnificaţie: una ştiinţifică şi una de suflet, de cooperare între 

comunităţi româneşti aflate la frontiera Uniunii Europene. În principal, ne propunem să sondăm 

memoria a două-trei generaţii pentru a stabili cum se vedeau (percepeau) românii, de o parte 

şi de alta a Prutului, trecând prin regimuri politice şi perspective culturale diferite, din 1945 şi 

până azi. Apoi, vom utiliza „imaginile” din trecutul recent şi din prezent, care vizează buna 

relaţionare între comunităţi şi atracţia reciprocă, pentru a descoperi modalităţi de îmbunătăţire 

a cooperării transfrontaliere şi de valorificare a moştenirii identitare (cultural-spirituale) 

comune”, a declarat istoricul Paul Nistor, directorul proiectului. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI „AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI” LA SZEGED, 

UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-la-szeged-ungaria/ 

 

Muzeul Naţional de Istorie a României anunţă deschiderea expoziţiei „Aurul şi argintul antic al 

României” la Szeged, Ungaria. Vernisajul va avea loc miercuri, 18 iulie 2018, ora 17:00 (ora 

Ungariei) şi se va desfăşura în prezenţa unor oficiali din România şi Ungaria, precum E.S. 

Marius Lazurcă – Ambasador al României la Budapesta, George Ivaşcu – Ministru al Culturii şi 

Identităţii Naţionale, Solymos László – Viceprimar al oraşului Szeged, dr. Fogas Ottó – 

Director al Muzeului Móra Ferenc şi dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu – Director general al 

Muzeului Naţional de Istorie a României. 

 

Expoziţia este organizată de către Muzeul Naţional de Istorie a României în parteneriat cu 

Muzeul Móra Ferenc din Szeged, Ungaria şi va fi găzduită de Fekete ház (Casa neagră), unul 

dintre spaţiile de expoziţie ale muzeului (Móra Ferenc), o importantă clădire istorică a oraşului. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/deschiderea-expozitiei-aurul-si-argintul-antic-al-romaniei-la-szeged-ungaria/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

5 

Amplul proiect expoziţional reuneşte peste 1000 de obiecte arheologice din metale preţioase, 

de o valoare istorică deosebită, descoperite de-a lungul ultimelor două secole pe teritoriul 

României. Prin intermediul acestora, structura expoziţiei ilustrează o perioadă de peste şase 

milenii, cuprinsă între Eneolitic şi Antichitatea Târzie (mileniul al V-lea a.Ch. – secolul al VII-lea 

p.Ch). 

 

Proiectul este coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României şi realizat în colaborare cu 

peste 30 de muzee de profil din întreaga ţară.  Expoziţia a demarat în decembrie 2013 şi, până 

în prezent, a fost itinerată în România la Timişoara, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Cluj-Napoca, 

Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Buzău, Craiova, Iaşi, Constanţa, Piatra Neamţ, 

Suceava, Bârlad, Galaţi, Târgovişte, iar în Ungaria la Debreţin (Muzeul Déri, iulie-octombrie 

2017) şi acum la Szeged. 

 

Coordonatorii expoziţiei sunt dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Director general al Muzeului 

Naţional de Istorie a României, şi dr. Rodica Oanţă-Marghitu, şef al biroului Tezaurul Istoric din 

cadrul MNIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ÎN ŢINUTUL HERŢA AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28233-2018-07-19-07-12-01.html 

 

În data de 17 iulie, în incinta Casei raionale de Cultură din Ţinutul Herţa, a fost organizată de 

Asociaţia ucraineană de cercetători ai învăţământului o masă rotundă, intitulată „Reforma 

învăţământului şi problemele lingvistice: punctul de vedere al subiecţilor educaţiei", 

(www.uera.org.ua), în cadrul proiectului „Promovarea dialogului intercultural privind studierea 

limbii ucrainene de către reprezentanţii minorităţilor naţionale din regiunea Cernăuţi" – 

informează Agenţia de ştiri BucPress din Cernăuţi, preluat de Romanian Global News. 

 

Evenimentul s-a încadrat în programul „Promovarea reformelor în regiuni" cu sprijinul Uniunii 

Europene şi al Fundaţiei Renaşterii Internaţionale, care este implementat de Institutul de 

Cercetări Economice şi Consultanţă Politică şi de „Legea Europeană". 

 

În sală au fost prezenţi atât dascăli de la şcoli naţionale, cât şi cadre didactice de la şcolile 

minorităţilor naţionale din Ţinutul Herţa şi raionul Noua Suliţa din regiunea Cernăuţi, 

reprezentanţi ai societăţilor naţionale-culturale, reprezentanţi ai organelor autonome locale 

raionale şi reprezentanţi mass-media. 

 

Potrivit corespondentului Agenţiei BucPress în Ţinutul Herţa, Mirela Amarie, la masa rotundă 

au fost prezentate şi discutate rezultatele analizei sociologice, un studiu realizat în regiunea 

Cernăuţi în rândul elevilor, studenţilor şi părinţilor cu privire la problema lingvistică în reforma 

educaţională. 

 

De asemenea, pe parcursul întrunirii au fost dezbătute următoarele subiecte: 

 

-Percepţia articolului lingvistic al Legii Ucrainei „Cu privire la educaţie" de în diferitele discipline 

ale educaţiei 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28233-2018-07-19-07-12-01.html
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-De ce întrebarea lingvistică provoacă tensiuni şi cum să fie diminuate aceste tensiuni? 

 

-De cine depinde limba de predare în instituţiile de învăţământ de stat? 

 

-Care sunt problemele cele mai îngrijorătoare pentru părinţii elevilor din şcoala generală? 

 

Una dintre concluziile participanţilor acestei întruniri – limba maternă rămâne comoara cea mai 

de preţ a unui popor, indiferent de obstacolele apărute în ultima perioadă. Au fost aduse mai 

multe critici Legii Educaţiei din Ucraina, care încearcă să îngrădească dreptul la educaţie în 

limba maternă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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1.338 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SSE 

https://www.timpromanesc.ro/1-338-locuri-de-munca-vacante-in-sse/ 

 

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

1.338 locuri de muncă vacante:Olanda – 426 locuri de muncă: 100 muncitor în sere, 60 

manipulant în depozit, 50 manipulant marfă, 30 lucrători în bucătărie, 30 lucrători la banda de 

producţie, 30 muncitori necalificaţi, 30 muncitori în producţia de hrană câini şi pisici, 30 

stivuitorişti, 10 creatori buchete de flori, 10 culegători floarea soarelui, 10 lăcătuş confecţii 

metalice, 10 inginer, 5 culegător fructe, 5 culegător căpşuni, 5 culegător şi sortator de flori, 5 

sudor, 2 ajutor de bucătar, 1 dulgher, 1 montator izolaţii, 1 muncitor in productia de peste, 1 

şofer profesionist. 

 

Germania – 332 locuri de muncă: 53 electrician, 51 sudor, 50 lăcătuş, 50 instalator, 37 

manipulant bagaje, 22 şofer camion, 10 ospătar, 7 camerista/roomboy, 6 lucrător în depozit, 6 

mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 4 bucătar, 4 mecatronist, 3 şofer 

autobuz, 3 tehnician în electronică, 3 tehnician în domeniul electric, 2 brutar, 2 măcelar, 2 

montator instalaţii electrice, 1 barman, 1 carosier, 1 commis de cuisine, 1 inginer frigotehnist, 1 

inginer programare instalaţii, 1 inginer service, 1 montator acoperişuri, 1 montator schele, 1 

operator CNC, 1 operator excavator, 1 personal în domeniul hotelier, 1 personal întâmpinare 

oaspeţi, 1 programtor PLC, 1 recepţioner, 1 tehnician instalaţii, 1 şofer automacara, 1 vopsitor 

auto. 

 

Austria – 300 locuri de muncă: 100 bucatar, 100 cameristă, 100 chelner; 

Letonia – 92 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic,20 tencuitor, 20 zugrav, 10 

constructor de drumuri, 1 conducător excavator, 1 excavatorist. 

Irlanda – 61 locuri de muncă: 50 ciontolitor tranşator carne, 10 îngrijitor bătrâni, 1 şef complex 

zootehnic; 

Polonia – 50 locuri de muncă: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în 

https://www.timpromanesc.ro/1-338-locuri-de-munca-vacante-in-sse/
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construcţii; 

Norvegia – 23 locuri de muncă: 10 mecanic auto, 10 tinichigiu auto, 2 frizer/coafor, 1 inginer 

programator (CTO); 

Marea Britanie – 17 locuri de muncă: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 

coordonator îngrijitori persoane la domiciliu; 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlari; 

Suedia – 8 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto; 

Spania – 4 locuri de muncă: 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; 

Slovenia – 4 locuri de muncă: 2 şofer autocamion/maşini de mare tonaj, 1 inginer 

mecanic/energetician, 1 montator, dulgher acoperişuri. 

Ungaria – 4 locuri de muncă: 2 mecanic auto,1 frezor, 1 sudor; 

Belgia – 2 locuri de muncă: 2 tehnician; 

Croaţia – 1 loc de muncă: 1 muncitor necalificat în construcţii; 

Franţa – 1 loc de muncă: 1 angajat polivalent în domeniul hotelier; 

Malta – 1 montator semne de circulaţie 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CULTURĂ, EDUCAŢIE ŞI SPIRITUALITATE ÎN TABĂRA ROMÂNEASCĂ DE LA 

ROQUETAS DE MAR, SPANIA 

https://www.timpromanesc.ro/cultura-educatie-si-spiritualitate-in-tabara-romaneasca-de-la-roquetas-de-mar-

spania/ 

 

Copii şi tineri din comunităţile româneşti din regiunea Andalucia (Spania) s-au aflat în perioada 

8-14 iulie 2018 în tabăra de spiritualitate şi cultură românească de la Roquetas de Mar. 

 

Participanţii au apreciat faptul că au avut posibilitatea să lege noi prietenii şi să-şi 

îmbunătăţească modul de comunicare şi relaţionare în limba română. 

 

Cei 35 de copii şi tineri au beneficiat de cursuri de limba şi literatura română şi de formare 

duhovnicească, dar au participat şi la ateliere dedicate istoriei României şi personalităţilor care 

au marcat evenimentul Marii Uniri. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/cultura-educatie-si-spiritualitate-in-tabara-romaneasca-de-la-roquetas-de-mar-spania/
https://www.timpromanesc.ro/cultura-educatie-si-spiritualitate-in-tabara-romaneasca-de-la-roquetas-de-mar-spania/
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Tabăra de cultură şi spiritualitate de la Roquetas de Mar a fost prima dintr-o serie de trei 

tabere care au loc în perioada 8 iulie-4 august 2018  în Roquetas de Mar, Almeria şi Madrid, 

Spania. 

 

Taberele sunt realizate în baza parteneriatului dintre Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 

românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,  Episcopia 

Ortodoxă Română din Spania şi Portugalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ŞEZĂTOARE CULTURAL ARTISTICĂ LA CÂMPUL ROMÂNESC DIN HAMILTON 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28229-2018-07-19-07-01-33.html 

 

Sâmbătă 14 Iulie a.c , după un pelerinaj la statuia lui Mihai Eminescu si la busturile de pe 

aleea scriitorilor din exil, statui executate de Nicăpetre, a urmat o slujbă in memoriam la capela 

ortodoxă din incinta câmpului, scrie Observatorul, preluat de Romanian Global News. 

 

In sala de festivitati a campului românesc, timp de peste 6 ore, grupul de la Observatorul 

(cenaclul Nicăpetre colaboratori si prieteni ai revistei Observatorul ) a organizat o manifestatie 

cultural – artistică. 

 

Au fost prezentati cei care au luat parte la această manifestare culturală apoi au fost 

mentionate evenimentele importante, aniversări si personalităti, ale lunii iulie. 

 

S-au prezentat ultimele cărti; Veronica Lerner, Elena Buică, Milena Munteanu,Victoria Milescu, 

Gabriela Căsineanu, Claudiu Morgan, George Kuhn, Nicolas Andronescu. 

 

Eleva Sophia Leopold a avut o expozitie de pictură iar Sylvio Suga o expozitie de sculptură. 

 

A vorbit despre scoala ei de muzică din Toronto, profesoara Adela Lungu . 

 

Un aplaudat recital de pian a avut studenta Lizuca Cojocaru acompaniată de fratele ei David, 

iar elevul Victor Tarca si tatăl lui Laurentiu au impresionat prin executia unor piese muzicale, 

urmat de concertul la clarinet a studentului Gabriel Adam Munteanu care a fost minunat 

 

Dorin Nadrău ne-a vorbit despre identiatate românească in exterior, despre cultura si valorile 

celor din diasporă. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28229-2018-07-19-07-01-33.html
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Au citit din poeziile lor Victoria Milescu, Dumitru Ichim, Nicolae Băciut, Nicolas Andronescu. 

 

Vasile Vantă, pensionar, ne-a vorbit despre România frumoasă, despre călătoriile lui minunate 

din tinerete, prezentând alamanuri si reviste cu articole scrise de el in anii 1960 despre locuri si 

traditii . 

 

A sfătuit pe cei tineri să nu -si uite tara, unde au trăit părintii si bunicii lor, să meargă să o vadă 

si să o ajute după puteri. 

 

O expozitie de carte, pliante, fotomontaje, despre istoria României si a Canadei au stat la 

dispozitia celor prezenti. 

 

Moderatorul intâlniri, Dumitru Puiu Popescu, editor al Observatorului, a propus invitatilor din 

România , care au participat la săptămâna culturală, o discutie asupra artei si culturii 

românesti actuale, provocând discutii despre necesitatea cunoasterii si promovarea valorilor 

spirituale românesti si in alte medii culturale. 

 

Dialoguri intersante s-au purtat cu Victoria Milescu, poet si editor din Bucuresti, Pr. Dr. 

Gheorghe Nicolae Sincan, scriitor, Nicolae Băciut poet si editor de la revista Vatra Veche din 

Târgu Mures, cu cei de la Tribuna din Cluj : Ani Bradea, cronicar si poet, Vakar Istvan Valentin, 

scriitor, Stefan Damian, scriitor, Ioan-Pavel Azap eseistsi editor. 

 

A urmat un banchet in onoarea celor prezenti , presedintele asociatiei culturale de la Hamilton 

Dumitru Răchitan si Pr. Dumitru Ichim organizatorul săptămânii culturale de limba română de 

la Hamilton au multumit participantilor si i-a invitat la o nouă editie in iulie 2019. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE S-A ÎNTÂLNIT CU 

REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN IRLANDA 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-s-a-intalnit-cu-reprezentanti-ai-

comunitatii-romanesti-din-irlanda/ 

 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat miercuri, 18 iulie 2018, 

o vizită în Irlanda, ocazie cu care a avut o întrevedere cu Helen McEntee, ministru de stat 

pentru Afaceri Europene în Departamentul Afacerilor Externe şi Comerţului din cadrul 

Guvernului Irlandei.În cadrul discuţiilor au fost abordate o serie de subiecte de interes comun 

în raport cu agenda europeană curentă, precum viitorul Uniunii Europene, Cadrul Financiar 

Multianual post-2020, Brexit, Uniunea Economică şi Monetară, Pilonul Social European şi alte 

aspecte sociale, Piaţa Unică Digitală, cercetare şi inovare, respectiv Balcanii de Vest şi politica 

de extindere a Uniunii Europene. 

 

”România şi Irlanda sprijină proiectul de consolidare a proiectului european, axat pe o Uniune 

Europeană mai apropiată de cetăţenii săi, care să continue să funcţioneze în baza valorilor şi 

principiilor sale fundamentale. Ne dorim, având în vedere că Irlanda a fost unul dintre statele 

membre care a susţinut în mod constant eforturile româneşti la nivel european, să aprofundăm 

colaborarea în domeniul afacerilor europene, astfel încât atitudinea constructivă a ţărilor 

noastre să genereze rezultate pozitive pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre şi 

pentru cetăţeni”, a subliniat Victor Negrescu. 

 

Dialogul s-a axat şi pe experienţa Irlandei în exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii 

Europene, ţara insulară asigurând până în prezent şapte mandate, precum şi pe oportunităţile 

de cooperare pe această dimensiune. 

 

Ministrul delegat a prezentat stadiul pregătirilor privind asumarea de către România a primului 

său mandat de Preşedinţie, în primul semestru din 2019, precum şi cei patru piloni tematici 

care vor sta la baza agendei de lucru, care vizează ”Europa convergenţei: creştere, coeziune, 

https://www.timpromanesc.ro/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-s-a-intalnit-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-irlanda/
https://www.timpromanesc.ro/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene-s-a-intalnit-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-irlanda/
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competitivitate, conectivitate”, ”Europa siguranţei”, ”Europa, actor global” şi ”Europa valorilor 

commune”. 

 

”În exercitarea mandatului său, România îşi propune ca obiectiv asigurarea unei Preşedinţii 

eficiente, prin asumarea rolului de mediator imparţial în îndeplinirea atribuţiilor legate de 

prezidarea lucrărilor Consiliului şi avansarea agendei europene. Ca şi Irlanda, România a 

devenit în ultimii ani un model prin prisma dinamismului său economic, iar prin facilitarea 

negocierilor privind dosarele subsumate primului pilon vom putea contribui la aprofundarea 

proiectului european din perspectiva obiectivului general comun de a genera creştere şi 

dezvoltare în întreaga Uniune. Susţinem, de asemenea, un program mai ambiţios la nivel 

european pentru îmbunătăţirea conectivităţii, ca parte a strategiei în vederea definitivării unei 

Pieţe Unice Digitale competitive”, a menţionat Victor Negrescu. 

 

În cadrul vizitei, oficialul român a susţinut o prelegere la Institutul pentru Afaceri Europene şi 

Internaţionale din Dublin cu tema ”O viziune pentru o Uniune Europeană mai puternică şi mai 

coezivă: Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene” şi s-a întâlnit cu reprezentanţi ai 

comunităţii româneşti din Irlanda. 

 

Vizita a făcut parte din demersurile ministrului delegat de consolidare a dialogului şi cooperării 

în domeniul afacerilor europene cu ceilalţi parteneri europeni, în vederea unei promovări 

eficiente a intereselor comune la nivelul Uniunii Europene. 

 

Discuţii cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Irlanda despre #RO2019EU, dublu 

standard, respectul între statele membre, demnitatea umană, legislaţia europeană şi drepturile 

cetăţenilor în UE. 

 

Medici, ITişti, avocaţi, lucrători sociali sau economişti, românii din Irlanda, pe care am avut 

ocazia să-i întâlnesc, mi-au demonstrat încă o dată că am decis corect când am relansat 

serviciul SOLVIT pentru protejarea drepturilor garantate de UE şi când am propus includerea 
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pe agenda de evenimente în marja Preşedinţiei României la Consiliul UE activităţi propuse de 

asociaţiile româneşti din afara ţării. 

 

 

Foto:facebook.com/victornegrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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GALA ”100 PENTRU CENTENAR” AJUNGE LA MADRID 

https://www.timpromanesc.ro/gala-100-pentru-centenar-ajunge-la-madrid/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) continuă seria demersurilor dedicate 

promovării elitelor româneşti din afara graniţelor prin Gala „100 pentru Centenar” din Spania. 

 

Evenimentul va avea loc la Madrid, în 19 iulie, la Palatul Bauer (Sediul Şcolii Superioare de 

Canto din Madrid), începând cu ora 19:00, în prezenţa ministrului pentru românii de 

pretutindeni, Natalia Intotero, şi a Gabrielei Dancău, ambasadorul României în Spania, alături 

de reprezentanţii misiunii diplomatice româneşti, reprezentanţii autorităţilor locale, ai mediului 

asociativ românesc, membrii clerului român, precum şi mass-media în limba română din 

teritoriu. 

 

Această iniţiativă este dedicată Anului Centenar şi îşi propune să promoveze excelenţa 

românească şi recunoaşterea meritelor şi a valorii aduse de membrii comunităţii româneşti din 

Spania. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/gala-100-pentru-centenar-ajunge-la-madrid/
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Participanţii la eveniment se vor bucura de recitalul pianistei Mihaela Duma. 

 

Cu acest prilej, în perioada 18-21 iulie a.c., ministrul pentru românii de pretutindeni va efectua 

o vizită de lucru în Regatul Spaniei, la Madrid şi Sevilla, unde va avea întrevederi cu 

reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai mediului asociativ românesc. De asemenea, ministrul 

Intotero va vizita Centrul de Minori din Huelva, unde se află cei doi copii ai româncei ucise la 

începutul acestei luni în Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE: S-A SCHIMBAT CODUL RUTIER ÎN GRECIA 

https://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-s-a-schimbat-codul-rutier-in-grecia/ 

 

Grecia a modificat Codul Rutier. Românii care se află sau doresc să călătorească Grecia 

trebuie să aibă în vedere noile sancţiuni şi aplicarea acestora în cazul nerespectării 

prevederilor legale.În principal este vorba despre 

 

Neutilizarea centurii de siguranţă sau a căştii de protecţie pentru motociclişti se sancţionează 

cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de 

înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile. 

Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv Bluetooth sau 

fără ca telefonul să fie plasat în loc special pentru activarea difuzorului se sancţionează cu 

ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de 

înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile. 

Conducerea autovehiculului de către o persoană având ο concentraţie de alcool de: 

– 0,50-0,80 g/l în sânge sau de 0,25-0,40 mg/l în aerul expirat se sancţionează cu amendă de 

200 euro şi imobilizarea autovehiculului; 

– 0,80-1,10 g/l în sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l în aerul expirat se sancţionează cu amendă de 

700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile şi imobilizarea autovehiculului; 

– peste 1,10 g/l în sânge sau de peste 0,60 mg/l în aerul expirat se sancţionează cu ridicarea 

permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare de minimum două 

luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de la 10 

zile până la 6 luni (în baza deciziei instanţei competente) şi imobilizarea autovehiculului. 

 

Conducătorii auto care recidivează în termen de 2 ani şi care sunt depistaţi având o 

concentraţie de alcool în sânge de peste 1,10 g/l sunt sancţionaţi cu ridicarea permisului de 

conducere pentru o perioadă de 5 ani, cu închisoare de cel puţin 6 luni, amendă de 2.000 

euro, ridicarea plăcuţelor de înmatriculare de la 10 zile până la 6 luni (în baza deciziei instanţei 

https://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-s-a-schimbat-codul-rutier-in-grecia/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

20 

competente) şi imobilizarea autovehiculului. 

 

Depăşirea limitei de viteză cu peste 30 km/oră se sancţionează cu amendă de 350 euro şi 

ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile. 

Nerespectarea culorii roşii a semaforului se sancţionează cu amendă de 700 euro şi ridicarea 

permisului de conducere timp de 60 de zile. 

Νerespectarea semnificaţiei indicatorului „STOP la intersecţie” se sancţionează cu o amendă 

de 700 euro, ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a 

certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp 20 de zile. 

Efectuarea de manevre periculoase se sancţionează cu amendă de 700 euro şi ridicarea 

permisului de conducere timp de 30 de zile, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de 

înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile. 

Staţionarea – parcarea ilegală se sancţionează cu amendă de 40-150 euro, după caz, şi 

ridicarea permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale 

vehiculului timp de 10 zile. 

Blocarea rampelor de trecere destinate persoanelor cu handicap sau parcarea în locuri 

destinate persoanelor cu handicap se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de 

conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 

de zile. 
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Utilizarea pentru deplasare a benzii de urgenţă, indiferent de durată, se sancţionează cu 

ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de 

înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile. 

Circulaţia constantă a camioanelor grele şi a autobuzelor pe banda din stânga sau utilizarea 

acestei benzi pentru depăşiri care surprind şoferii care circulă de drept pe această bandă se 

sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile. 

Aruncarea pe geam, în timpul mersului, de obiecte sau substanţe care poluează sau pot 

provoca un incendiu sau accident, inclusiv ţigările, se sancţionează cu ridicarea pe loc a 

permisului de conducere, precum şi a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare ale 

vehiculului timp de 60 de zile. 

Plata a jumătate din cuantumul amenzii în termen de 10 zile a fost abrogată. Amenda se 

plăteşte în termen de 15 zile la Poşta Elenă sau la sediul primăriei pe raza căreia se află secţia 

de poliţie rutieră care aplică amenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ ŞI MINISTERUL PENTRU 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28226-2018-07-18-10-09-50.html 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Patriarhia Română au semnat marţi, 17 iulie a.c, 

un nou Protocol de Colaborare, transmite Romanian Global News. 

 

Reprezentanţii celor două instituţii au fost Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, şi doamna Natalia-Elena Intotero, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Protocolul de colaborare are în vedere o serie de proiecte, programe şi acţiuni care urmăresc 

sprijinirea comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării pentru păstrarea identităţii etnice, 

culturale şi religioase. 

 

Sunt reglementate, astfel, eforturile comune în beneficiul comunităţilor românilor de 

pretutindeni prin construcţia, reparaţia, conservarea şi dotarea bisericilor, bibliotecilor şi 

muzeelor, prin renovarea şi întreţinerea caselor memoriale, a monumentelor istorice şi a 

cimitirelor. 

 

Păstrarea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti vor fi sprijinite prin 

organizarea în ţară şi în străinătate a unor manifestări culturale destinate românilor de 

pretutindeni, prin proiecte educaţionale, precum şi prin consolidarea rolului educaţional, 

spiritual şi identitar al parohiilor şi mânăstirilor ortodoxe româneşti din afara graniţelor ţării. 

 

În cadrul parohiilor ortodoxe româneşti vor fi organizate, prin efortul comun al semnatarilor 

protocolului, evenimente tradiţionale cu ocazia sărbătorilor, diverse manifestări culturale, 

tabere pentru copiii şi tinerii din afara graniţelor ţării, concursuri de limba română, derulate în 

cadrul proiectului „Şcoala de Duminică", ore de religie având drept scop familiarizarea copiilor 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28226-2018-07-18-10-09-50.html
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cu credinţa ortodoxă, cu legătura dintre poporul român şi creştinism şi cu respectarea libertăţii 

religioase. 

 

Patriarhia Română şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni reînnoiesc astfel angajamentul 

asumat prin protocoalele anterioare pentru realizarea demersurilor comune în interesul major 

şi diversificat al comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNIEI ŞI-A REITERATE SPRIJINUL PENTRU CONSOLIDAREA PAE ŞI A RELAŢIEI 

UE CU ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA ŞI 

UCRAINA 

https://www.timpromanesc.ro/romaniei-si-a-reiterate-sprijinul-pentru-consolidarea-pae-si-a-relatiei-ue-cu-armenia-

azerbaidjan-belarus-georgia-republica-moldova-si-ucraina/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a participat luni, 16 iulie 2018, la reuniunea 

Consiliului Afaceri Externe (CAE), care a avut loc la Bruxelles. Temele de pe agendă au inclus 

Parteneriatul Estic şi Libia. 

 

În privinţa Parteneriatului Estic (PaE), miniştrii de Externe au trecut în revistă stadiul 

progreselor în îndeplinirea celor 20 de rezultate concrete de atins până în anul 2020, stabilite 

la Summit-ul de la Bruxelles din 24 noiembrie 2017. Ministrul Meleşcanu a reiterat sprijinul 

României pentru consolidarea PaE şi a relaţiei UE cu toate cele şase state partenere 

(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina), în vederea 

implementării reformelor şi politicilor Agendei 2020, în beneficiul direct al cetăţenilor. A 

subliniat importanţa majoră pe care România o acordă dezvoltării în continuare a modalităţilor 

suplimentare de cooperare cu cele trei state care au încheiat acorduri de asociere cu UE 

(Republica Moldova, Georgia şi Ucraina), în vederea accelerării asocierii politice şi integrării 

economice a acestor state cu Uniunea Europeană, având ca obiectiv asigurarea stabilităţii, 

securităţii şi prosperităţii în regiune. A subliniat prioritatea care va fi acordată acestui dosar pe 

durata Preşedinţiei române a Consiliului UE, în semestrul I din anul 2019. 

 

Reuniunea a oferit miniştrilor oportunitatea de a aborda ultimele evoluţii interne din Libia, cu 

accent asupra palierelor politic şi securitar, precum şi aspecte privind migraţia. Ministrul 

afacerilor externe a reiterat poziţia României în direcţia demersurilor UE de sprijinire a Planului 

de acţiune al ONU, în vederea identificării unei soluţii politice incluzive, a stabilizării durabile şi 

a asigurării securităţii interne în Libia. 

 

https://www.timpromanesc.ro/romaniei-si-a-reiterate-sprijinul-pentru-consolidarea-pae-si-a-relatiei-ue-cu-armenia-azerbaidjan-belarus-georgia-republica-moldova-si-ucraina/
https://www.timpromanesc.ro/romaniei-si-a-reiterate-sprijinul-pentru-consolidarea-pae-si-a-relatiei-ue-cu-armenia-azerbaidjan-belarus-georgia-republica-moldova-si-ucraina/
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Dejunul de lucru a prilejuit un schimb de opinii pe marginea evoluţiilor regionale din Peninsula 

Coreeană şi a evidenţiat disponibilitatea UE de a sprijini procesul diplomatic vizând 

denuclearizarea peninsulei şi reconcilierea inter-coreeană. Ministrul Teodor Meleşcanu a 

subliniat importanţa menţinerii unui angajament constant al tuturor actorilor implicaţi în regiune 

pentru obţinerea unor rezultate concrete şi durabile în sensul denuclearizării complete, 

verificabile şi ireversibile. 

 

În marja reuniunii CAE, ministrul a avut o întrevedere cu Federica Mogherini, Înalt 

Reprezentant al UE pentru Politică Externă şi Securitate Comună/Vice-preşedinte al Comisiei 

Europene. Cu acest prilej, a informat despre interesul părţii române de a marca în mod 

adecvat împlinirea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, pe durata Preşedinţiei române 

a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019. Totodată, ministrul Teodor Meleşcanu a 

evidenţiat importanţa sprijinului instituţiilor UE şi a implicării personale a oficialului european în 

asigurarea reuşitei acestui demers. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

26 

 

ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

Întrevederea domnului senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, cu dl Fuad Muradov, preşedintele Comitetului de stat pentru diasporă în 

cadrul Adunării Naţionale a Republicii Azerbaidjan 

 

Dl senator Viorel Badea, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, a avut o întrevedere, 

cu dl Fuad Muradov, preşedintele Comitetului de stat pentru diasporă în cadrul Adunării 

Naţionale a Republicii Azerbaidjan, în cadrul vizitei oficiale întreprinse în România, luni, 16 

iulie a.c.    

Preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni a exprimat disponibilitatea părţii române de a 

dezvolta dialogul bilateral în plan parlamentar şi de a împărtăşi din experienţa României în 

domeniul relaţiilor cu diaspora, subliniind că politicile româneşti în domeniu sunt printre cele 

mai avansate din Europa. 

Cei doi demnitari au făcut o trecere în revistă a relaţiilor de cooperare dintre cele două state cu 

accent pe schimburile comerciale, transporturi, energie, relaţii culturale şi educaţie şi au 

exprimat dorinţa ambelor părţi de extindere a cooperării şi în alte arii de interes comun.  

În cadrul dialogului, demnitarii au evidenţiat semnificaţia anului 2018, atât pentru România, cât 

şi pentru Azerbaidjan, care sărbătoresc împlinirea a 100 de ani de la producerea unor 

evenimente istorice cu o valoare simbolică importantă pentru ambele popoare. 

 

                                


