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VEACESLAV ŞARAMEŢ, ÎN CADRUL FORUMULUI „EXCELENŢĂ ÎN BUSINESS”: 

ÎNFRĂŢIREA UAT-URILOR ROMÂNEŞTI ŞI MOLDOVENEŞTI DEZVOLTĂ ADIACENT ŞI 

DOMENIUL ANTREPRENORIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-in-cadrul-forumului-excelenta-in-business-infratirea-uat-urilor-

romanesti-si-moldovenesti-dezvolta-adiacent-si-domeniul-antreprenorial-din-republica-moldova 

 

Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Republica Moldova – România a organizat vineri, 13 

octombrie a.c., un eveniment de promovare a oportunităţilor economice oferite de Republica 

Moldova, denumit „Excelenţă în Business”. 

 

Forumul de afaceri desfăşurat la Athenee Palace Hilton Bucharest a avut ca scop promovarea 

oportunităţilor economice oferite de Republica Moldova şi menite să contribuie la crearea 

condiţiilor favorabile pentru susţinerea potenţialilor investitori care doresc să se dezvolte în 

stânga Prutului. Evenimentul a fost deschis de  preşedintele Camerei Bilaterale de Comerț şi 

Industrie Republica Moldova – România, Constantin Vieru, iar mai apoi au luat cuvântul 

ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Gribincea, viceprim-ministru, ministru al 

Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova, Octavian Calmîc, secretar de stat la 

Ministerul Economiei, Anca Magdalena Chiser, dar şi secretarul de Stat în Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, Veaceslav Şarameţ. 

 

În context, Mihai Gribincea  a vorbit disponibilitatea Ambasadei precum şi a echipei sale de a 

oferi tot sprijinul antreprenorilor care doresc extinderea activității lor în Republica  Moldova. 

Acesta a făcut o scurtă trecere în revistă a relaţiilor bilaterale dintre cele două state, precum şi 

rolul pe care România l-a avut în devoltarea Republicii Moldova. 

 

“Este evident că ceea ce a reuşit să obţină Republica Moldova în anii de independenţă, ar fi 

fost imposibil fără susţinerea ţărilor partenere, în primul rând al României, cu care împărtăşim 

aceeaşi identitate, limbă, cultură, dar şi trecut istoric. În pofida tuturor problemelor, care au 

existat între Chişinău şi Bucureşti de-a lungul anilor, cel mai apropiat şi de nădejde partener 

pentru Republica Moldova, a continuat să rămână România. În ultimii ani, relaţiile Republicii 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-in-cadrul-forumului-excelenta-in-business-infratirea-uat-urilor-romanesti-si-moldovenesti-dezvolta-adiacent-si-domeniul-antreprenorial-din-republica-moldova
http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-in-cadrul-forumului-excelenta-in-business-infratirea-uat-urilor-romanesti-si-moldovenesti-dezvolta-adiacent-si-domeniul-antreprenorial-din-republica-moldova
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Moldova cu România au fost marcate de o excelentă colaborare bilaterală, în toate domeniile. 

Bucureştiul a fost şi rămâne, primul susţinător al apropierii Republicii Moldova de UE. 

Guvernul României a sprijinit constant şi dezinteresat ţara noastră, în negocierile privind 

liberalizarea regimului de vize, precum şi semnarea acordurilor, de asociere şi de liber schimb 

cu ţările UE. România a fost primul stat din UE care a ratificat aceste documente de o 

importanţă istorică pentru prezentul şi viitorul european al Republicii Moldova. Astăzi, România 

este primul partener comercial  al Republicii Moldova, şi ne dorim ca Bucureştiul să rămână şi 

în continuare în această postură. În Republica Moldova, funcţionează peste 1600 de 

întreprinderi cu capital din România şi încurajăm  firmele şi companiile româneşti să 

învestească în ţara noastră. Este timpul ca în ajunul Centenarului Marii Uniri, să implementăm 

mai multe proiecte concrete. Dialogul bilateral politic între Chişinău şi Bucuresti este excelent 

şi în continuă ascensiune. În pofida complexităţii situaţiei politice de la Chişinău, România 

sprijină activ actualul guvern. În luna septembrie a anului curent, Bucureştiul a transferat 

Republicii Moldova, ultima tranşă din împrumutul de 150 milioane euro. Tot în luna septembrie, 

a avut loc ceremonia de oferire  a circa 100 de microbuze şcolare, unităţilor de învăţământ din 

Republica Moldova. De asemenea, grantul de 23 milioane de euro, destinat programelor 

educaţionale, în baza căruia, au fost renovate şi dotate, 832 grădiniţe din Republica Moldova. 

Multe mulţumiri şi pentru oferirea în fiecare an academic, a circa 5000 de burse tinerilor din 

Republica Moldova, pentru studii liceale,  superioare, dar şi de doctorat”, a transmis 

ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Gribincea. 

 

În alocuţiunea sa, viceprim-ministru, ministru al Economiei şi Infrastructurii al Republicii 

Moldova, Octavian Calmîc, a vorbit despre potenţialul pe care ţara sa îl are în vederea 

dezvoltării economice şi de a atragere a investiţiilor în diferite domenii. “În Republica Moldova, 

economia acesteia suferă mari transformări structurale,  se observă o reorientare  a fluxurilor 

comerciale spre spaţiul estic, spre cel vestic, ponderea exporturilor pe piaţa europeană, fiind 

deja de 65%, dar încă n-am ajuns la potenţialul de 80-85%. Mai avem categorii de produse 

care nu sunt exportate din Republica Moldova, dar care au avut în trecut, tradiţia aceasta, în 

special exportul pe piaţa română”. 
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Totodată, Octavian Calmîc a subliniat că pentru crearea unui mediu favorabil pentru business, 

Executivul intenţionează să creeze mai multe oportunități de investiții prin aplicarea 

mecanismelor de atragere a investițiilor în zonele economice libere, parcurile industriale şi 

parcurile IT – instrumente eficiente pentru dezvoltarea regională a țării, sectorului industrial al 

economiei şi de creare a noilor locuri de muncă. ”Invităm companiile străine să participe activ 

în procesul de privatizare planificat pentru 2017, unde vor fi expuse companii autohtone din 

diverse domenii, cele mai importante fiind din domeniul telecomunicației, energetic, aerian, 

bancar etc”, a afirmat vicepremierul. De asemenea, ministrul Economiei şi Infrastructurii a mai 

amintit şi proiectele de interconexiune pe gaze naturale şi energie electrică, care reprezintă o 

dovadă importantă a parteneriatului eficient dintre două țări, cât şi proiectele de infrastructură. 

 

La rândul său, secretarul de Stat la ministerul Economiei al României, Anca Magdalena 

Chiser, a accentuat  faptul că dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova constituie 

o prioritate pentru autoritățile de la Bucureşti, iar evenimentele din săptămâna curentă, şedința 

Comisiei mixte şi Forumul ”Excelență în business”, constituie un argument în plus al 

impulsionării acestui parteneriat. Oficialul român a încurajat mediul de afaceri de peste Prut să 

vină mai sigur cu noi investiții în Republica Moldova, care prin reformele implementate 

dovedeşte odată în plus că devine un partener de încredere pentru partenerii de dezvoltare şi 

o platformă atractivă pentru investiții. De asemenea, Anca Magdalena Chiser a amintit de 

semnarea pe 12 octombrie, a  protocolul celei de-a 10-a sesiuni a Comisiei mixte 

interguvernamentale de colaborare economică România-Republica Moldova.“În acest protocol 

sunt reunite propuneri de substanţă ale celor două părţi,  din diferite domenii de colaborare, 

atât în industrie, energie, cercetare ştiinţifică, cultură, întreprinderi mici şi mijlocii,  căt şi în 

turism. Este sarcina noastră de a fructifica oportunităţile existente şi dezvoltarea unor proiecte 

de interes reciproc, pe termen mediu, cât şi lung”, a subliniat aceasta. 

 

De asemenea, în alocuţiunea sa, secretarul de Stat, Veaceslav Şarameţ, a vorbit despre rolul 

pe care îl are ministerul unde activează, în ceea ce priveşte comunităţile de români din afara 
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graniţelor ţării. “Reîntoarcerea românilor acasă, este un subiect pe care îl abordăm cu mare 

seriozitate. Avem programe în care ne implicăm, precum Diaspora Start up. Din Republica 

Moldova  vine un număr foarte mare de proiecte, iar o mare parte din bugetul pe care îl dăm 

pe finanţări se duce pe Republica Moldova…în jur de 25% din bugetul total pe diaspora. Ne 

dorim ca, începând de anul viitor, să înființam piloane noi, cum ar fi pilonul pentru Centenar, 

dar mai ales să înfiinţăm un pilon separat pentru antreprenoriat, dacă se poate sub  formă de  

antreprenoriat social.”  

 

Secretarul de Stat a amintit şi  despre legislaţia care permite oricărei unităţi administrative 

teritoriale din România să se înfraţească cu un UAT din Republica Moldova, precum şi despre 

importanţa acestei proceduri, care nu conduce la dezvoltarea localităţilor de peste Prut, ci şi a 

celor din România, mai ales că Bruxelles oferă fonduri pentru aceste iniţiative. 

 

“Acest demers al înfrăţirii permite ulterior acestor două localităţi cu raioane înfrăţite, ca acel 

UAT din România să dea bani localităţii din Republica Moldova. Să dea bani pe proiecte 

punctuale şi concrete. MRP şi-a propus  să transmită un mesaj şi din partea Guvernului, 

despre importanţa acestor iniţiative. Atunci când există proiecte sprijinite sau finanţate de UAT-

urile din România, în Republica Moldova, se dezvoltă adiacent şi domeniul antreprenorial din 

Republica Moldova. Un exemplu în acest sens, îl reprezintă infrăţirea Dâmboviţei cu Ialoveniul, 

iar ulterior din banii judeţului Dâmboviţa s-a construit o gradiniţă de la zero.  Dacă vorbim de 

componenta europeană, există la nivel european un proiect, prin care aceste localităţi înfrăţite, 

pot atrage fonduri şi bani, de la Bruxelles, astfel, sunt aduşi bani nu doar în Republica 

Moldova, ci şi în România. Cred foarte mult în genul acesta de dezvoltare, sub formă de 

înfrăţiri între UAT-uri”, a transmis acesta în cadrul evenimentului. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CONFERINŢĂ A STUDENŢILOR, PROFESORILOR ŞI CERCETĂTORILOR ROMÂNI DIN 

MAREA BRITANIE, 2017 

http://www.timpromanesc.ro/conferinta-a-studentilor-profesorilor-si-cercetatorilor-romani-din-marea-britanie-2017 

 

Cea de-a X-a ediție a Conferinței Studenților, Profesorilor şi Cercetătorilor Români din Marea 

Britanie (CSPCR UK) va începe, în acest an, în data de 4 noiembrie la University College 

London-UCL. 

 

Evenimentul are ca scop prezentarea unei imagini de ansamblu asupra modalităților de lucru 

disponibile în contextul erei digitale, de la a lucra de acasă sau într-un birou pentru o 

corporație, de la mediul Academic sau Research, până la o carieră în sectorul public. 

 

Tema evenimentului este ”From office to remote working trends in the digital era – The new 

reality of European Union”. Organizatorii doresc să acopere astfel întrebările pe care le poți 

avea şi să prezinte diferitelor avantaje ale domeniilor prezentate, în contextul acestei ere 

digitale şi mai cu seamă în contextul European, când situația unor țări precum Marea Britanie 

în UE pare incertă. 

 

 

 

CSPCR UK reprezintă o inițiativă comună a Ambasadei Romaniei şi a comunității studențeşti 

http://www.timpromanesc.ro/conferinta-a-studentilor-profesorilor-si-cercetatorilor-romani-din-marea-britanie-2017
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româneşti din UK pentru coagularea comunității academice româneşti din Marea Britanie, cu 

scopul de a crea un cadru pentru schimbul de idei şi experiențe ce pot duce la realizarea unor 

parteneriate sociale în vederea dezvoltării acestei comunități. 

 

Eveniment este organizat sub patronajul Ambasadei României la Londra, cu sprijinul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prin colaborare cu Liga Studenților Români din 

Străinătate – filiala Marea Britanie împreună cu Societatea Studenților Români din University 

College London, Societatea Studenților Români din Oxford şi Ambasada României în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

 

Pentru mai multe detalii despre program şi locație, cei interesați trebuie să completeze un 

formular de înscriere şi să urmărească  noutăţile pe pagina evenimentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINI-RECITAL DEDICAT ARTIŞTILOR ROMÂNI DE SUCCES DIN TURCIA 

http://www.timpromanesc.ro/mini-recital-dedicat-artistilor-romani-de-succes-din-turcia 

 

La 18 octombrie 2017, Ambasada României în Turcia a organizat, la Ankara, împreună cu 

Institutul Cultural ”Dimitrie Cantemir” din Istanbul, un mini-recital dedicat artiştilor români de 

succes din  Turcia.  

 

În cadrul evenimentului, a fost acordată o distincție în semn de apreciere pentru un talent 

remarcabil şi promovarea relațiilor culturale româno-turce lui Julian Lupu, prim-trompetist 

concertist al Orchestrei Simfonice Bilkent din Ankara, cadru didactic la Facultatea de Muzica, 

Universitatea Bilkent şi membru al cvintetului de suflatori GOLDEN HORN BRASS. 

 

Julian Jupu a urmat cursuri de trompetă şi de pedagogie muzicală la clasa profesorului Ioan 

Rusu de la Academia de Muzică ”George Enescu”. A participat la numeroase cursuri de 

măiestrie interpretativă şi concursuri de muzică, câştigând premii la Concursurile Naționale de 

Interpretare, secțiunea trompetă, în anii 1989, 1991, 1992, precum şi la competițiile din 

Constanța în 1992 şi Bayreuth (Germania) în 1990. Având un repertoriu vast, el a înregistrat 4 

CD-uri cu lucrări de Dittersdorf, Haydn, Pichl, Mozart, Vivaldi şi Rachmaninov pentru casa de 

discuri Olympia din Londra. 

 

Artistul român a concertat în diferite țări şi oraşe, inclusiv în Napoli, Firenze, Parma, Palermo, 

Milano, Mazzara del Valle, Torino, Brescia, San Remo, Cesena (Italia), Oradea, Iaşi, Arad, 

Cluj, Bacau, Botosani, Timişoara, Bucureşti (România), Rennes, Paris, Marsilia (Franța), 

Laussane, Sion, Zurich, Bern (Elveția), Köln, Dusseldorf, Hamburg, Bamberg, Hannover, 

Berlin, Bonn, Lubeck, Kiel, Munchen (Germania), Ankara, Istanbul, Eskişehir, Izmir, Adana, 

Bursa, Antalya, Mersin, Bodrum (Turcia), Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia (Spania), 

Japonia, Londra, Manchester, Leichester (Anglia), Washington, San Francisco, Portland 

(S.U.A). 

 

http://www.timpromanesc.ro/mini-recital-dedicat-artistilor-romani-de-succes-din-turcia
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Muzicianul a participat şi la numeroase festivaluri internaționale – Festivalul Internațional 

”George Enescu”, Festivalul Internațional de Muzică Clasică Istanbul (organizat de IKSV), 

Festivalul de Muzică Clasică din Mersin, Festivalul de Muzică Clasică din Bodrum, Festivalul 

de Muzică Clasică din Ankara, Festivalul Internațional de Muzică din Salzburg, Festivalul 

Internațional de Muzică din Schleswig-Holstein, Festivalul BBC Proms 2014, Italian Brass 

Week 2013, Schagerl Brass Festival 2014 şi 2016. 

 

Trompetisul român a concertat în calitate de solist alături de dirijori de talie mondială, precum 

Gurer Aykal, Ion Marin, Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseev, Neeme Jarvi, Isin 

Metin, Serge Baudo, Alexander Dimitriev, Massimo Freccia, Jean Fournet, Howard Griffiths, 

Peter Gulke, Ernest Martinez Izguierdo, Nello Santi, Eşil Tabakov, Yoel Levi şi Vladimir 

Aschenazy. 

 

În martie 2017 a susținut masterclass-uri şi concerte în Rio de Janeiro şi în alte oraşe din 

Brazilia, iar în aprilie 2017 a concertat ca solist cu Orchestra Simfonică din Bursa şi a oferit 

cursuri de măiestrie studenților de la Universitatea Uludag — Turcia. 

 

 Foto: Ambasada României în Turcia 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN SPANIA, INTERESAŢI DE CURSURI FINANŢATE DIN FONDURILE DE 

COEZIUNE 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-spania-interesati-de-cursuri-finantate-din-fondurile-de-coeziune 

 

O delegație a Federației Asociațiilor de Români din Andaluzia (FARA) din Spania a discutat cu 

ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, despre implementarea unor 

proiecte care permită românilor de peste hotare accesul la sesiuni de pregătire pentru 

dezvoltare socio-profesională şi schimb de bune practici, în vederea redactării proiectelor de 

finanțare nerambursabilă oferite de România, precum şi participarea la programe cu finanțare 

europeană (cursuri de formare atât pentru integrarea românilor în statele de rezidență, cât 

pentru păstrarea identității româneşti şi reintegrare odată cu reîntoarcerea în România). De 

asemenea, românii şi-au manifestat interesul proiecte vizând protecția familiilor de români din 

Spania şi pentru asigurarea egalității de şanse în domeniul forței de muncă. 

 

În egală măsură, s-a discutat despre multiplicarea campaniilor de informare cu privire la 

drepturile, libertățile şi responsabilitățile românilor aflați în străinătate. În acest sens, ministrul 

a prezentat modificările legislative aduse legislației privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni şi regimului acordării de finanțare nerambursabilă, care, odată adoptate, vor oferi 

granturi de finanțare şi stabilirea de priorități geografice. 

 

 

Din delegația mediului asociativ românesc din Spania au făcut parte Gabriela Stan (preşedinte 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-din-spania-interesati-de-cursuri-finantate-din-fondurile-de-coeziune
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FARA),  Oana Ursache (preşedintele Asociației RIER Granada), Cristina Gina Vasilescu 

(preşedinte al Asociației femeilor românce din Cordoba), Ramona Petronela Ursu (preşedinte 

al Asociației românilor Carisma Juvenil din Malaga), Doinița Fenechiu (reprezentant al 

Asociației Prietenii Românilor din Sevilla şi Andalucia) şi Dorina Şişu (membru al Consiliului 

Director al Asociației Casa României din Huelva). 

 

Ministrul a reiterat interesul statului român față de coagularea mediului asociativ, precum şi 

dorința de a consolida cooperarea între asociații pentru dezvoltarea de proiecte cu impact 

asupra comunităților româneşti de pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.timpromanesc.ro/1-534-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

 

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

1.534 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Spania – 804 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat – cules căpşuni, 3 tehnician, 1 inginer 

automatizări; 

 

Marea Britanie – 185 locuri de muncă: 100 muncitor în fabrică, 50 măcelari, tranşatori, 

fansonatori, împachetatori carne, 15 asistent medical, 10 operator procesare carne, 5 îngrijitor 

persoane, 5 ingrijitor persoane la domiciliu; 

 

Malta – 153 locuri de muncă: 150 şofer autobuz, 3 inginer de sistem software; 

 

Germania – 121 locuri de muncă: 14 bucătar, 12 ospătar, 10 sous chef, 5 inginer testare 

automată echipamente, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolații clădiri, 4 specialist 

sisteme de canalizare, 3 dezvoltator software, 3 dezvoltator software Java, 3 operator utilaje 

pentru construcții, 3 recepționer, 3 zidar, 2 chef de rang, 2 commis de cuisine, 2 electrician în 

construcții, 2 electrician construcții cabluri, 2 informatician, 2 lucrător în construcții, 2 maistru 

construcții rețele de cabluri, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 

menajeră, 2 operator maşini, 1 administrator clădire, 1 agent operațiuni hotel, 1 agent servicii 

clienți, 1 chef de cuisine, 1 chef de partie, 1 coafor, 1 coordonator evenimente, 1 consultant 

dezvoltator software Java/Java EE, 1 constultant vânzări, 1 dezvoltator software Front-End, 1 

inginer mecatronică auto, 1 instalator clădiri, 1 instalator/montator țevi, 1 maistru şantier 

construcții, 1 manager adjunct restaurant, 1 manager în construcții, 1 manager vânzări, 1 

maistru construcții civile, 1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 montator 

acoperişuri, 1 muncitor în construcții din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 organizator 

salon mic dejun, 1 programator jocuri, 1 specialist restaurant, 1 sudor, 1 şofer camion; 

http://www.timpromanesc.ro/1-534-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

13 

 

Cehia – 98 locuri de muncă: 30 şofer autobuz, 20 şlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

5 electrician auto, 5 şofer tir, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician la 

maşini pentru prelucrarea produselor din plastic; 

 

Italia – 40 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu; 

 

Slovacia – 40 locuri de muncă: 40 operator producție; 

 

Danemarca – 30 locuri de muncă: 30 distribuitor de ziare şi colete; 

 

Finlanda – 28 locuri de muncă: 18 ospătar, 9 bucătar, 1 sudor plasmă/TIG; 

 

Belgia – 12 locuri de muncă: 2 electrician întreținere şi reparații, 2 operator CNC, 1 bucătar 

restaurant de afaceri, 1 magaziner, 1 montator semnalizare de cale ferată, 1 montator linie 

superioară cale ferată, 1 operator maşină de îndoit cu forma liberă, 1 sudor semi automat, 1 

stivuitorist, 1 şofer cu experiență în utilizarea macaralei; 

 

 

 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 lăcătuş, 5 sudor; 
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Polonia – 2 locuri de muncă: 2 specialist vânzări şi service client; 

 

Slovenia – 1 loc de muncă: 1 digital Projects Manager. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MANUALE PENTRU COPIII ROMÂNILOR DIN GRECIA 

http://www.timpromanesc.ro/manuale-pentru-copiii-romanilor-din-grecia 

 

Elevii Şcolii în limba română „Elena Rosetti-Cuza” care funcționează în cadrul Asociației 

Femeilor Românce din Grecia, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au 

primit, prin grija Inspectoratului Şcolar Județean Suceava şi a omului de afaceri Mihai Dohotar, 

manuale de Limba Română, Istorie şi Geografie, pentru clasa a V-a. 

 

Potrivit anunțului AFRG, pe lângă cursurile de limba română, istorie şi geografie, copiii români 

pot participa şi la o serie de activități extraşcolare – cursuri de dansuri populare şi moderne, 

cursuri de pian şi canto, ateliere de creație şi pictură, cursuri de autoapărare. 

 

Activitățile se diversifică şi se îmbogățesc constant, atrăgând un număr impresionant de copii 

români, dornici să se identifice cu limba şi cultura românească. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/manuale-pentru-copiii-romanilor-din-grecia


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

16 

VOLUMUL: “PENSIERI PROIBITI/GÂNDURI INTERZISE” AL AUTOAREI ELENA NEMEŞ 

CIORNEI VA FI LANSAT LA MILANO LA LIBRERIA POPOLARE 

 

Autoarea Elena Nemeş Ciornei invită publicul român şi italian din Milano la lansarea ultimului 

său volum de poezie bilingv română-italiană: Pensieri proibiti/“Gânduri interzise”, pe care o 

dedică femeilor emigrate din România şi deopotrivă tuturor celor care sunt departe de Țară. 

 

Stefano Righi în cotidianul  Corriere della Sera – semnalează că volumul este  nu este doar o 

călătorie poetică ci si o transpunere poetică a sentimentelor pe care le comportă un emigrat, 

sentimente oferite cu sinceritate si transparentă totală. 

 

Poeziile sunt traduse în limba română de scriitorul Toma Alexandru. Autoarea dedică noul ei 

volum de poezie, țării  sale de origine – România – de care va fi legată întodeauna, fiind în 

acelasi timp  si un omagiu adus Italiei, țara de adopție unde trăieste din ani’90, împreună cu 

familia sa. 

 

Evenimentul care se bucură de patronajul Consulatului General al României la Milano  va avea 

loc la Libreria Popolare din Milano, Via Tadino 18, orele 18 30. 

 

Violeta P. Popescu 

CulturaRomena.it 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural român-italian din Milano 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

17 

A 18-A EDIŢIE A FESTIVALULUI UNIUNII EUROPENE / EUROPEAN UNION FILM 

FESTIVAL 

http://icr.ro/pagini/a-18-a-editie-a-festivalului-uniunii-europene-european-union-film-festival 

 

Ambasada României în Malaysia, reprezentantul ICR în clusterul EUNIC Malaysia, susține 

participarea românească în cadrul celei de a 18-a ediții a „European Union Film Festival” din 

Malaysia, care se desfăşoară în perioada 19 octombrie - 6 decembrie 2017. Festivalul de Film 

al Uniunii Europene din Malaysia este unul dintre cele mai importante şi longevive proiecte 

organizate de Delegația Uniunii Europene în Malaysia, organizat în colaborare cu membrii 

clusterul EUNIC Malaysia.  

 

Festivalul reuneşte 23 de producţii cinematografice recente din 17 de ţări, inclusiv din Elveția. 

Majoritatea sunt filme care au cîştigat premii presitigoase. Dechiderea oficială are loc pe 19 

octombrie 2017 şi va fi făcută de şefa Delegației UE în Malaezia, ambasadoarea Maria Castillo 

Fernandez, împreună cu ambasadorii şi reprezentanți ai statelor membre UE. Ministrul 

malaezian al Turismului şi Culturii, Mohamed Nazri Abdul Aziz, va fi prezent. România va fi 

prezentă cu filmele „Două lozuri” de Paul Negoescu, câştigător al premiului pentru cel mai bun 

film la Festivalul de Comedie de la Monte Carlo, Premiile Gopo (Premiul publicului pentru box 

office), şi „Domnişoara Christina” în regia lui Alexandru Maftei, după nuvela cu acelaşi nume 

scrisă de Mircea Eliade.  

 

Filmele vor fi proiectate în sălile de cinema ale Golden Screen Cinemas, partener în cadrul 

festivalului în valea Klang (19 – 29 Octombrie 2017), Georgetown, Penang (2-8 Noiembrie 

2017), Kuching, statul Sarawak (16-22 noiembrie 2017) şi Kota Kinabalu, statul Sabah (30 

Noiembrie – 6 Decembrie 2017). 

 

 

 

Sursă: icr.ro 

http://icr.ro/pagini/a-18-a-editie-a-festivalului-uniunii-europene-european-union-film-festival
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A FOST SEMNAT ACORDUL GUVERNAMENTAL PRIVIND EVITAREA DUBLEI IMPUNERI 

CU SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-semnat-acordul-guvernamental-privind-evitarea-dublei-impuneri-cu-spania 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologul său spaniol, Alfonso María Dastis 

Quecedo, au semnat, la Bucureşti, Acordul guvernamental privind evitarea dublei impuneri, 

document cu o relevanţă fiscală şi economică pentru cetățenii şi antreprenorii din cele două 

state, care va completa cadrul juridic care vizează încurajarea relațiilor economice în plan 

bilateral.Până în prezent, România a semnat mai multe tratate fiscale, cu scopul principal de 

evitare a dublei impuneri pe venit atât in Romania, cât şi în celelalte țari semnatare. Prin 

aceste tratate este reglementată taxa aplicată pe veniturile realizate atât de o companie 

străină în România, cât şi pe cele realizare de o companie românească într-un stat care a 

semnat o astfel de înțelegere fiscală cu România. 

 

În metodologia de aplicare a criteriilor de teritorialitate, impozitele sunt reținute pentru toate 

veniturile obținute într-un stat (stat sursă), indiferent de cetățenia beneficiarului sau a 

veniturilor sau a proprietarului, cu condiția principală de reciprocitate. 

 

România a semnat mai multe acorduri bilaterale privind evitarea dublei impuneri. 

 

Tratatele de evitare a dublei impuneri au o istorie lungă, începând cu secolul al XVIII-lea, când 

Franța şi Italia au semnat primul regulament în acest domeniu, pentru onorariile percepute în 

aceste două țări. 

 

Primele încercări de soluționare a politicilor fiscale la nivel internațional se găsesc abia în 

secolul al XIX-lea, când a fost emisă o prima soluție pentru tratatele de evitare a dublei 

impuneri. 

 

Prima încercare concretă de a elimina dubla impunere este văzută în relațiile dintre statele 

http://www.timpromanesc.ro/a-fost-semnat-acordul-guvernamental-privind-evitarea-dublei-impuneri-cu-spania
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federale ale aceluiasi stat – Legea Federală Germană din 1870 şi Constituția elvețiană din 

1874. Apoi, statele semi- independente din cadrul Imperiului Britanic au încheiat convenții sau 

acorduri bilaterale privind evitarea dublei impuneri. Aceasta este urmată de eliminarea dublei 

impuneri între statele suverane independente şi primul tratat pentru evitarea dublei impuneri, 

semnat în 1899 între Prusia şi Imperiul Austro-Ungar. 

 

În 1932, Liga Națiunilor, precursoarea Organizației Națiunilor Unite de azi, a publicat un raport 

oficial cu propunerea de soluții concrete pentru evitarea dublei impuneri: 

 

– Statul de reşedință permite perceperea de impozite mai mici pentru contribuabilii săi care 

plătesc impozite şi în străinătate. 

 

– Statul în care venitul îşi are sursa scuteşte non-rezidenții de la plata impozitelor, deoarece 

acestea vor fi deja impozitate în statul de reşedință. 

 

– Taxele sunt împărțite între cele două state: o parte de impozit este perceput în statul în care 

contribuabilul este rezident şi o parte a impozitului este perceput în statul în care se produce 

venitul respectiv. 

 Words associated with 'Tax'. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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LA VILNIUS A FOST INAUGURAT PRIMUL LECTORAT DE LIMBĂ, CULTURĂ ŞI 

CIVILIZAȚIE ROMÂNĂ DIN ŢĂRILE BALTICE 

http://www.timpromanesc.ro/la-vilnius-a-fost-inaugurat-primul-lectorat-de-limba-cultura-si-civilizatie-romana-din-

tarile-baltice 

 

În contextul vizitei în România a preşedintelui Parlamentului Republicii Lituania, Viktoras 

Pranckietis, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a salutat, inaugurarea, la 3 

octombrie 2017, a lectoratului de limbă, cultură şi civilizație română din cadrul Universității 

Vilnius, primul de acest fel din țările baltice.Evenimentul s-a desfăşurat în amfiteatrul UKD din 

cadrul Institutului de Limbi Străine. 

 

Lectoratul, aflat în primul său an de funcționare, se adresează atât studenților Universității din 

Vilnius, cât şi tuturor celor care doresc să învețe sau să-şi perfecționeze limba română. În anul 

universitar 2017 – 2018, pentru cursurile de limba română s-au înscris 14 cursanți. Înscrierile 

se pot face semestrial, pe site-ul oficial al Universității din Vilnius. 

 

 La eveniment au participat, printre alții, membri ai corpului diplomatic al României, acreditați 

la Vilnius şi membri ai conducerii Universității din Vilnius. Universitatea din Vilnius a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. Roma Kriaučiūnienė (directorul Institutului de Limbi Străine) şi 

prof.univ.dr. Meilutė Ramonienė (decanul Facultății de Filologie). La eveniment a fost prezent 

şi Ambasadorul Extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Lituania şi Republica 

Letonia, Excelența Sa domnul Dan Adrian Bălănescu. 

 

Melescanu - Viktoras PranckietisTeodor Meleşcanu s-a întâlnit, la Bucureşti, cu Viktoras 

Pranckietis, preşedintele Parlamentului Lituaniei, ocazie cu care a fost evocată dinamica 

dialogului politic dintre cele două țări din ultimii ani şi confirmat nivelul foarte bun al relațiilor 

româno-lituaniene, atât în plan bilateral, pe dimensiunea executivă şi parlamentară, cât şi în 

cadrul UE şi NATO. Au fost menționate perspectivele de intensificare a schimburilor 

economice şi investițiilor, favorizate de o creştere economică sustenabilă în ambele țări. 

http://www.timpromanesc.ro/la-vilnius-a-fost-inaugurat-primul-lectorat-de-limba-cultura-si-civilizatie-romana-din-tarile-baltice
http://www.timpromanesc.ro/la-vilnius-a-fost-inaugurat-primul-lectorat-de-limba-cultura-si-civilizatie-romana-din-tarile-baltice
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Ambele părți au abordat şi principalele teme de pe agenda europeană, relevându-se 

convergența de opinii şi de interese în multe dosare de actualitate, precum şi determinarea de 

a consolida proiectul european. 

 

Interlocutorii au evidențiat importanța Parteneriatului Estic, a consolidării relațiilor de 

vecinătate şi a formatelor de cooperare regională, precum Bucureşti 9 şi Inițiativa celor Trei 

Mări, ca factori de consolidare a cooperării la nivel UE. Şeful diplomației române a subliniat 

angajamentul țării noastre pentru o relație transatlantică solidă, precum şi pentru o cooperare 

robustă pe linie de apărare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AMBASADA SUA REDESCHIDE LOTERIA VIZELOR 

http://www.timpromanesc.ro/ambasada-sua-redeschide-loteria-vizelor 

 

Înscrierile pentru Loteria Vizelor, întrerupte din cauza unor probleme care au vizat ”integritatea 

procedurii de selecție, vor fi reluate. Inițial, au fost anunțate începând cu data de 3 octombrie. 

 

„Regretăm orice inconvenient adus participanților la programul Diversity Visa (Loteria Vizelor). 

Pentru a asigura corectitudinea şi pentru a proteja integritatea procedurii pentru toți cei 

implicați, va trebui să reîncepem procesul de înscriere pentru acest an (DV-2019)”, precizează 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, printr-un comunicat de presă. 

 

Noua perioadă de înregistrare electronică pentru DV-2019 va începe miercuri, 18 octombrie, la 

ora 19,00 (ora României) şi se va încheia miercuri, 22 noiembrie, la ora 19,00 (ora României). 

 

Orice înregistrare făcută înainte de 18 octombrie nu va fi luată în considerare. „Vă puteți 

înregistra din nou fără să fiți descalificat din cauza trimiterii mai multor înscrieri. Persoanele 

care se vor înregistra de mai multe ori în timpul noii perioade de înscriere vor fi descalificate”, 

mai scrie Ambasada SUA. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/ambasada-sua-redeschide-loteria-vizelor
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Departamentul de Stat va trimite un mesaj e-mail automat către fiecare participant la 

programul Diversity Visa de la care s-a primit o înscriere înainte de 18 octombrie, la adresa de 

e-mail de la care s-a făcut înscrierea, cu îndrumarea de a accesa pagina dvlottery.state.gov 

pentru un anunț important. 

 

Participanții pot accesa noul formular de înscriere electronică (E-DV) pe pagina oficială E-DV, 

la adresa dvlottery.state.gov. 

 

Toate celelalte cerințe de calificare rămân neschimbate, mai arată misiunea diplomatică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REGATUL NORVEGIEI – PRELUNGIREA PERIOADEI DE EFECTUARE A 

CONTROALELOR LA FRONTIERE 

http://www.mae.ro/node/43653 

 

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

să călătorească pe teritoriul Regatului Norvegiei cu privire la decizia de prelungire, până la 

data de 11 mai 2018, a controalelor pe rutele de transport maritim dinspre Danemarca, 

Germania şi Suedia. În aceste condiții, paşaportul valabil este singurul document de identitate 

acceptat la controlul trecerii frontierei norvegiene pentru intrările pe rutele maritime (ferry-

boat). 

Autoritățile norvegiene au în vedere extinderea controlului la frontiera națională şi pentru 

persoanele care călătoresc pe rutele terestre (rutiere şi feroviare) şi aeriene din spațiul 

Schengen, dacă situația de securitate o va impune. 

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

României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din 

Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: 

+4799153137. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro şi 

www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie 

aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care 

oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei 

de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”. 

 

 

 

Sursă: mae.ro 

http://www.mae.ro/node/43653
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THERESA MAY - MESAJ CĂTRE CETĂŢENII UE CARE TRĂIESC ÎN REGATUL UNIT! 

 

Călătorind astăzi la Bruxelles, știu că vom fi în vizorul multor oameni - liderii celor 28 de națiuni 

din Uniunea Europeană - pentru a demonstra că punem oamenii pe primul loc. 

Am fost clară în acest proces că drepturile cetățenilor sunt prima mea prioritate şi știu că 

ceilalți lideri au același obiectiv: să protejeze drepturile cetăţenilor UE care trăiesc în Regatul 

Unit și cetățenii britanici care trăiesc în UE. 

Vreau să vă asigur că această chestiune rămâne o prioritate, că suntem uniți pe principiile 

cheie și că accentul pe parcursul săptămânilor viitoare va aduce un acord care să funcționeze 

pentru oamenii din Marea Britanie și pentru cetățenii din UE. 

Când am început acest proces, unii ne-au acuzat că tratăm cetățenii UE ca chips-uri de 

negociere. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Cetățenii UE care și-au făcut viața în 

Regatul Unit au adus o mare contribuție țării noastre. Și noi dorim ca ei și familiile lor să 

rămână. Nu a-și putea fi mai clară: cetățenii UE care trăiesc în mod legal în Marea Britanie 

astăzi vor putea să rămână! 

Dar acest acord nu numai că va oferi certitudine în ceea ce privește reședința, ci și asistența 

medicală, pensiile și alte beneficii. Aceasta va însemna că cetățenii UE care au plătit în 

sistemul britanic - și cetățenii Regatului Unit în sistemul unei țări din UE pot beneficia de ceea 

ce au contribuit. Acesta va permite familiilor care și-au construit viața împreună în UE și în 

Regatul Unit să rămână împreună, şi va oferi garanții că drepturile acelor cetăţeni britanici care 

trăiesc în prezent în UE și cetățenii UE care trăiesc în prezent în Regatul Unit nu se vor 

diferenția în timp. 

Ce rămâne este un număr mic de puncte importante de finalizat. Acest lucru este de așteptat 

în acest moment, în negocieri. Știu că ambele părți se vor gândi reciproc la propunerile de 

finalizare a acordului cu o minte deschisă şi cu flexibilitate și creativitate de ambele părți. Sunt 

încrezătoare că putem încheia discuții privind drepturile cetățenilor în următoarele săptămâni. 

Știu că există o neliniște reală în legătură cu modul în care acordul va fi pus în aplicare. 

Oamenii sunt îngrijorați că procesul va fi complicat și birocratic și va pune obstacole greu de 

depășit. Vreau să ofer reasigurare și aici. 
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Dezvoltăm în viitor un proces digital simplificat pentru cei care solicită statutul de ,,stabilit în 

Marea Britanie,, Acest proces va fi conceput în funcție de fiecare situaţie și ne vom angaja să 

asigurăm un sprijin pentru fiecare pas. Vom păstra costul cât mai scăzut posibil - nu mai mult 

decât costul unui pașaport britanic. Criteriile pentru aplicaţie vor fi simple, transparente și strict 

conforme cu Acordul de retragere. Persoanele care aplică nu vor trebui să ia in considerare 

fiecare călătorie pe care au facut-o în și din Regatul Unit și nu vor mai trebui să demonstreze o 

Asigurăre Medicală, așa cum trebuie în prezent în conformitate cu normele UE şi, important 

pentru orice cetățean UE care deține Permanent Residence în cadrul vechii scheme, va exista 

un simplu proces pus în aplicare pentru a schimba statutul lor actual pentru statutul ,,stabilit în 

Regatul Unit,,. 

Pentru a menține dezvoltarea sistemului, Guvernul înființează, de asemenea, un Grup de 

Lucru care va include reprezentanți ai cetățenilor UE în Marea Britanie și experți în domeniul 

digital, tehnic și juridic. Acest grup se va întâlni în mod regulat, asigurând că procesul este 

transparent și răspunde în mod corespunzător nevoilor utilizatorilor. Recunoaștem că şi 

cetăţenii britanici care trăiesc în UE vor fi în mod similar preocupați de eventualele schimbări 

ale sistemului după ce Marea Britanie a părăsit UE. Am semnalat în mod repetat aceste 

probleme în timpul negocierilor, şi suntem dornici să colaborăm îndeaproape cu statele 

membre ale UE pentru a ne asigura că sistemele lor sunt la fel de eficiente. 

Vrem ca oamenii să rămână și ne dorim ca familiile să rămână împreună. Apreciem foarte mult 

contribuțiile pe care cetaţenii UE le fac la structura economică, socială și culturală din Regatul 

Unit. Ştiu că statele membre au aceeași valoare pentru cetăţenii britanici care trăiesc în 

comunitățile lor. Sper că aceste reasigurări, alături de cele făcute săptămâna trecută atât de 

Marea Britanie cât și de Comisia Europeană, vor oferi o siguranță suplimentară celor patru 

milioane de oameni care, în mod evident, erau îngrijorați de ceea ce ar însemna Brexit pentru 

viitorul lor. 

Cu stimă, Prim - Ministru Theresa May 

(Traducere si interpretare partială - My Romania Community) 
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