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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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TRADIȚIA COLINDELOR LA ROMÂNII DIN UNGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/traditia-colindelor-la-romanii-din-ungaria/ 

 

Comunitatea istorică românească din Ungaria se pregătește să întâmpine sărbătoarea Nașterii 

Domnului, prețuind colindele și obiceiurile tradiționale românești. În această perioadă, au loc 

spectacole de colinde, serbări organizate de școlile unde învață copiii românilor, manifestări 

religioase. 

 

Astfel, în seara zilei de 12 decembrie, consulul general Florin Vasiloni a primit la reşedinţa sa 

colindul Corului „Pro Musica”. La acest moment a participat PS Siluan, episcopul Eparhiei 

Ortodoxe Române din Ungaria, care a fost însoţit de clerici din cadrul episcopiei și 

reprezentanți ai comunității istorice românești din Ungaria. 

 

„Pro Musica” este un cor format în special din intelectuali români din Ungaria, împlinind în 

acest an 27 de ani de la înfiinţare. De atunci, mentorul grupului este artistul plastic Ştefan 

Oroian (membru al prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria). Timp de 20 de ani, 

corul a fost dirijat de maestrul Gh. Fluieraş din Arad, în prezent fiind pregătit de către dirijorul 

Adrian Bughi, originar din acelaşi oraş, se arată într-un comunicat de presă. 

 

În această perioadă, un grup de studenţi  ai Universităţii din Oradea, sub coordonarea prof. 

Ioan Horga, decanul Facultaţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele 

Comunicării, au efectuat o vizită la Gyula, ocazie cu care au prezentat colinde româneşti la 

sediul misiunii diplomatice româneşti, și, însoţiţi de şeful misiunii, au vizitat Catedrala Ortodoxă 

„Sf. Nicolae” din Gyula. 

 

De asemenea, la reședința consulului general Florin Vasiloni a ajuns și un grup de colindători 

condus de instructorul Gheorghe Gros, originar din Chitighaz (Ketegyhaza). Aceștia au fost 

https://www.timpromanesc.ro/traditia-colindelor-la-romanii-din-ungaria/
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însoțiți de membri renumitei formații folclorice „Dubașii din Tomești”, din jud. Timiș. 

 

În ziua de 13 decembrie, o delegație a Consiliului Județean Hunedoara, condusă de 

vicepreședintele Daniel Andronache, a vizitat Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula, unde a 

donat 5.000 de cărți. De asemenea, membrii Ansamblului „Drăgan Muntean” din Deva au oferit 

publicului format din profesori și elevi ai școlii, un program de colinde românești. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ, O PRIORITATE PE AGENDA COMITETULUI 

INTERMINISTERIAL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

http://www.mprp.gov.ro/web/bursa-locurilor-de-munca-o-prioritate-pe-agenda-comitetului-interministerial-pentru-

romanii-de-pretutindeni/ 

 

 Miercuri, 19 decembrie 2018, s-a desfășurat o nouă reuniune a Comitetului 

interministerial pentru românii de pretutindeni, organizat și coordonat de Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 Tema principală de discuție a reprezentat-o lansarea unei burse a locurilor de muncă 

existente pe piața din România, în luna ianuarie a anului 2019, de către Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, în colaborare cu MRP, dedicată în această etapă domeniului construcțiilor. 

Inițiativa urmărește să aducă în prim-plan oportunitățile lucrative existente în țară, ca 

modalitate de stimulare a procesului de reîntoarcere și reinserție socio-profesională a 

românilor aflați în afara granițelor. 

 „România se află pe un trend economic ascendent, iar piața locurilor de muncă este 

diversă și impune necesitatea identificării unor strategii prin care românii din străinătate să afle 

facil și rapid de oportunitățile de acasă. Cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o peste 

hotare, în toate discuțiile pe care le-am avut a reprezentat-o lipsa de informare. În acest sens, 

ne vom uni eforturile cu colegii de la MMJS ca împreună să facem în așa fel încât cât mai mulți 

din românii din străinătate să afle despre locurile de muncă de acasă, remunerate competitiv și 

care îi așteaptă. Vrem să reîntregim familiile și să readucem românii acasă”, a declarat 

ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 La reuniunea comitetului au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției și Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi”. 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/bursa-locurilor-de-munca-o-prioritate-pe-agenda-comitetului-interministerial-pentru-romanii-de-pretutindeni/
http://www.mprp.gov.ro/web/bursa-locurilor-de-munca-o-prioritate-pe-agenda-comitetului-interministerial-pentru-romanii-de-pretutindeni/
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COSTUMUL POPULAR ROMÂNESC, ADMIRAT LA EVENIMENTUL „DE LA TRADIȚIE LA 

MODERNISM/INOVAȚIE” DIN DUBAI 

http://www.mprp.gov.ro/web/costumul-popular-romanesc-admirat-la-evenimentul-de-la-traditie-la-modernism-

inovatie-din-dubai/ 

 

Portul popular românesc a fost vedeta unei seri de excepție, la Dubai, în cadrul unui proiect-

eveniment al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, realizat cu sprijinul Consulatului 

General al României la Dubai. 

 

Personalități din viața culturală, politică și artistică din Emiratele Arabe Unite și România, 

membri ai corpului diplomatic și ai comunității românești au luat parte la prezentarea 

proiectului „De la Tradiție la Modernism/Inovație”, în cadrul căruia a fost promovat costumul 

popular românesc ca parte a patrimoniului cultural și ca sursă de inspirație pentru designerii 

moderni. Evenimentul a inclus o expoziție de costume populare și accesorii, prezentări de 

modă și momente artistice. 

 

Oaspete de onoare a fost E.S. doamna Noura al Kaabi, Ministrul Culturii şi Dezvoltării 

Cunoaşterii din E.A.U. Printre demnitarii și oficialii care au participat la această seară dedicată 

României s-au mai aflat Alteța Sa Sheikh Obaid Bin Suhail Al Maktoum, Alteța Sa Sheikha 

Hend Faisal Al Qassemi, Sheikh Awad Al Mejren, Sheikha Moona al Mansour, Ambasadorul 

României în E.A.U., Excelența Sa domnul Adrian Măcelaru, Consulul României în Dubai, 

Nicoleta Teodorovici, Cyril Zammit, vicepreședintele Autorității pentru Cultură și Arte din Dubai, 

Abdulrahman Al Mutaiwee, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al E.A.U., precum 

și reprezentanți ai municipalității, ai Poliției locale, ai Camerei de Comerț și Industrie, ai 

Departamentului pentru Cultură și Media. 

 

Români și emiratezi deopotrivă au admirat piese de port popular provenind din toate zonele 

http://www.mprp.gov.ro/web/costumul-popular-romanesc-admirat-la-evenimentul-de-la-traditie-la-modernism-inovatie-din-dubai/
http://www.mprp.gov.ro/web/costumul-popular-romanesc-admirat-la-evenimentul-de-la-traditie-la-modernism-inovatie-din-dubai/
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țării, realizate integral manual de meșterii artizani Virginia Linul și Virginia-Maria Roș, care au 

pus în valoare costumul tradițional românesc în întreaga lui splendoare și autenticitate. 

 

“Ne-am dorit ca prin acest eveniment să prezentăm portul popular românesc ca factor esențial 

în menținerea identității și a moștenirii noastre culturale, dar și ca modalitate de promovare a 

imaginii României. Românii sunt talentați, cu dragoste pentru tradițiile și valorile noastre 

străvechi, și dorim să facem cunoscute aceste calități peste tot în lume. Diversitatea culturală 

este o valoare a comunității internaționale și am asistat aici, în E.A.U., la o sărbătoare a 

diversității culturale. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și le 

mulțumesc autorităților emirateze pentru deschidere”, a spus ministrul pentru românii de 

pretutindeni, Natalia-Elena Intotero. 

 

        

 

Seara de gală a fost și un prilej de promovare în Emiratele Arabe Unite a mărcilor românești 

din zona creației vestimentare și a accesoriilor. Cu acest prilej și-au prezentat creațiile Cătălin 

Botezatu, Clara Rotescu, Kikilou by Kiki Dumitrescu, Balisarda și Atelier Faiblesse. Artista 
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Ianna Novac i-a încântat pe invitați cu un recital de excepție, alături de tenorul Octavian 

Dobrotă. 

 

Evenimentul “De la Tradiție la Modernism/Inovație” se înscrie în demersurile pentru 

promovarea valorilor culturale românești ca factor esențial în întărirea legăturilor dintre 

România și Emiratele Arabe Unite, în baza cooperării bilaterale în sectoare prioritare pentru 

România, printre care și domeniul cultural. Cooperarea este înscrisă în declarația comună 

privind stabilirea unui parteneriat extins între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe 

Unite, document semnat în octombrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 



 NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

9 

ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI NATALIA-ELENA INTOTERO CU REPREZENTANȚI AI 

COMUNITĂȚII ROMÂNEȘTI DIN EMIRATELE ARABE UNITE 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-

din-emiratele-arabe-unite/ 

 

Consulatul General al României în Dubai a găzduit întâlnirea ministrului pentru românii de 

pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, cu reprezentanții mediului asociativ al românilor din 

Emiratele Arabe Unite. 

 

Românii participanți la întâlnire au fost interesați de oportunitățile de finanțare oferite de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, precum și de demersurile pentru recunoașterea în 

E.A.U. a diplomelor de studii obținute în România. La rândul său, ministrul Natalia-Elena 

Intotero a evocat disponibilitatea oficialilor emiratezi de a colabora cu asociația românilor, 

disponibilitate exprimată în cadrul întrevederilor oficiale pe care demnitarul le-a avut în cursul 

zilei de luni, 17 decembrie a.c. 

 

“Mediul asociativ românesc din E.A.U. este la început de drum, dar am cunoscut oameni 

deosebiți, pregătiți și dornici să se implice, să promoveze cultura și tradițiile românești. 

Totodată, prin intermediul asociațiilor și al organizațiilor pe care le formează, conaționalii noștri 

de pretutindeni pot fi mai bine reprezentanți în relația cu autoritățile. Îi încurajez, așadar, pe 

românii din Emirate să depună proiecte pentru a beneficia de finanțările nerambursabile oferite 

de MRP și îmi doresc să avem o linie de dialog permanentă, pentru că împreună putem realiza 

proiecte frumoase pentru românii de aici”, a spus ministrul Natalia-Elena Intotero. 

 

Suporturile de curs și dotarea cu cărți în limba română sunt, de asemenea, resurse pe care 

MRP le pune la dispoziția comunităților românești, ministrul subliniind, în cadrul întrevederii, că 

educația reprezintă o componentă importantă în proiectele destinate românilor de pretutindeni. 

http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-emiratele-arabe-unite/
http://www.mprp.gov.ro/web/intalnirea-ministrului-natalia-elena-intotero-cu-reprezentanti-ai-comunitatii-romanesti-din-emiratele-arabe-unite/
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Totodata, Natalia-Elena Intotero i-a încurajat pe reprezentanții asociației să facă demersuri 

pentru ca un grup de copii de origine română din E.A.U. să participe la ediția 2019 a taberelor 

„ARC”. 

 

Discuțiile au vizat și unul dintre proiectele importate ale comunității, Festivalul de Film 

Românesc la Dubai, ajuns la a treia ediție, ministrul propunându-le celor prezenți acordarea de 

consultanță din partea MRP atât pe linie de finanțare, cât și prin punerea în contact cu ONG-

uri românești din alte state care derulează proiecte similare. 

 

Date estimative arată că în Emiratele Arabe Unite se află aproximativ 10.000 de cetățeni 

români, dintre care cei mai mulți, aproximativ 7.500 de persoane, se află în Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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BULGARIA : COD GALBEN DE PRECIPITAȚII MIXTE ȘI POLEI 

https://www.timpromanesc.ro/bulgaria-cod-galben-de-precipitatii-mixte-si-polei/ 

 

Institutul de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria prognozează pentru marți, 18 decembrie 

2018, precipitații mixte, sub formă de ploaie (până la 20-25 litri pe metru pătrat) și ninsoare 

(strat de zăpadă de 5-10 cm) în regiunile: Gabrovo, Veliko Târnovo, Târgoviște, Șumen, 

Smolian, Kârdjali,  Haskovo, Iambol, Burgas. 

 

Se recomandă urmărirea atentă a prognozelor și avertizărilor pentru zonele respective, iar 

conducătorilor auto adoptarea unei conduite preventive, deplasarea cu viteză adecvată și 

echiparea autoturismelor  pentru circulația pe drumurile publice în condiții de iarnă, 

respectarea strictă a semnalizării rutiere temporare montată și indicațiile/semnele organelor de 

control aflate la fața locului. Pe perioada instituirii codurilor de atenționare meteorologică este 

posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării de polei 

sau a vizibilității reduse, în condiții de vânt puternic. 

 

Informații actualizate despre starea vremii se pot obține de pe site-ul www.weather.bg, cele 

despre starea actuală a drumurilor din aplicația gratuită LIMA (n.a.- deocamdată doar în limba 

bulgară) www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” – 

www.api.bg și non-stop de la numărul de telefon 070013020. În cadrul Agenției funcționează 

pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul Situațional, care colectează și 

sintetizează datele privind situația drumurilor republicane/publice. 

 

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

României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul 

de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se 

https://www.timpromanesc.ro/bulgaria-cod-galben-de-precipitatii-mixte-si-polei/
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confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de 

permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/1/0/BG-Bulgaria.html, http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și 

reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 

„Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de 

călătorie. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DOBROMIR – KRUSHARI, UN NOU PUNCT DE FRONTIERĂ LA GRANIŢA CU BULGARIA 

https://www.timpromanesc.ro/dobromir-krushari-un-nou-punct-de-frontiera-la-granita-cu-bulgaria/ 

 

Luni, 17 decembrie 2018, în localitatea Dobromir (Constanţa), a avut loc inaugurarea oficială a 

Punctului de Trecere a Frontierei Dobromir (România) – Krushari (Bulgaria), deschis la graniţa 

cu Bulgaria. 

 

Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari funcţionează în subordinea Gărzii de 

Coastă şi este deschis pentru traficul internațional de persoane, precum și pentru traficul 

internațional de mărfuri, până la limita unei greutăți totale de 3,5 tone, iar programul de 

funcționare va fi de la ora 08:00 la ora 20:00. Prin acest punct de frontieră nu este permis 

transportul de materiale periculoase, animale vii şi al produselor supuse controlului fitosanitar. 

 

Lucrările de amenajare au avut în vedere ca acesta să întrunească condiţiile pentru a fi 

deschis în regim de trafic internaţional conform catalogului Schengen. Astfel, punctul de 

trecere beneficiază de artere de control pentru fiecare sens, intrare şi ieşire din ţară, cabine de 

control, spaţii interioare, echipamente tehnice şi IT. Personalul care îşi desfăşoară activitatea 

la supravegherea şi controlul trecerii frontierei este asigurat de la structurile Poliţiei de 

Frontieră. 

 

Noul punct de frontieră se alătură celor 10 puncte de trecere cu specific rutier deschise 

traficului internaţional la graniţa României cu Bulgaria, operaţionalizarea lui urmând să asigure 

creşterea fluenţei traficului de călători între România şi Bulgaria. 

 

Deschiderea noului punct de trecere a frontierei se înscrie în sfera consolidării relaţiilor 

bilaterale dintre cele două state  fiind  în concordanţă cu prevederile Regulamentului (EC) nr. 

399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2006 privind crearea unui 

https://www.timpromanesc.ro/dobromir-krushari-un-nou-punct-de-frontiera-la-granita-cu-bulgaria/
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Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere 

(Codul Frontierelor Schengen). 

 

Totodată, operaţionalizarea acestui punct de frontieră în regim internaţional constituie o 

măsură favorabilă pentru facilitarea accesului la infrastructura de transport în zona 

transfrontalieră, cât şi pentru înlesnirea mobilităţii bunurilor şi persoanelor, prin implementarea 

proiectului „Drum transfrontalier Dobromir  – Krushari Crossborder road” – cod MIS-ETC 588, 

din cadrul programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. 

 

În octombrie 2017, cu ocazia Ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Bulgaria, 

în prezența prim-miniștrilor celor două țări, a fost deschis oficial P.T.F. Lipnița-Kainardja, pe 

teritoriul României care, de asemenea, funcționează cu program 08.00-20.00, ]n regim de 

trafic internaţional pentru autovehicule de până la 3,5 tone inclusiv. 

 

Lungimea frontierei României cu Bulgaria este de 631,3 km, iar punctele de trecere deschise 

traficului internaţional de la graniţa cu Bulgaria au fost tranzitate, în acest an,  de peste 7,4 

milioane de călători (aproximativ 5,7 milioane dintre aceştia fiind cetăţeni UE şi 1,7 milioane 

cetăţeni non-UE). Totodată, în acest an au trecut frontiera româno-bulgară aproximativ 3,1 

milioane mijloace de transport. 

 

P.T.F. Dobromir (România) – Krushari (Republica Bulgaria) este situat în comuna Dobromir,  

jud. Constanta şi are corespondent pe teritoriul Republicii Bulgaria localitatea Krushari. 

 

Spaţiile şi utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii de control în  punctul de trecere a 

frontierei sunt asigurate de către administratorul acestuia Primăria Comunei Dobromir. 

 

La inaugurarea noului punct de trecere a frontierei au participat reprezentanți ai Poliţiei de 
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Frontieră Române şi Poliţiei de Frontieră  Bulgare, Gărzii de Coastă şi Direcţiei Regionale de 

Politie de Frontieră Ruse, precum şi a autorităţilor publice locale din România şi Bulgaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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A FOST INAUGURAT CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA MANCHESTER 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-inaugurat-consulatul-general-al-romaniei-la-manchester/ 

 

La 14 decembrie 2018 a fost inaugurat Consulatul General al României la Manchester din 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. 

 

La eveniment au participat secretarul general al MAE, Cosmin Dinescu, directorul general al 

Departamentului Consular, Bogdan Stãnescu, ambasadorul României la Londra, Dan 

Mihalache, autorități britanice locale – primarul orașului Manchester, lordul locotenent adjunct 

al comitatului, reprezentanți ai consiliului local și al altor municipalități din zonă. Demersul face 

parte din strategia de reformă consulară a MAE de extindere și modernizare a rețelei 

consulare a României, care include și reamenajarea sediilor oficiilor și secțiilor consulare 

existente, în beneficiul cetățenilor români din străinătate solicitanți de servicii, asistență și 

protecție consulară. 

 

În scurt timp, este anunțată și operaționalizarea Consulatului  General al României la Stuttgart 

(Germania). 

 

Sediul  Consulatului General al României la Manchester este poziționat într-o zonă centrală, 

care asigură accesul facil al cetățenilor români la serviciile consulare, fiind adaptat 

standardelor de calitate specifice activității consulare, inclusiv prin dotări moderne. 

 

Începând cu data de 14 decembrie 2018, oficiul consular de la Manchester primește și 

procesează cererile de servicii, asistență și protecție consulară formulate de cetățenii români 

din circumscripția consulară formată din următoarele regiuni: Yorkshire, Humber, Nord -Vestul 

Angliei (Greater Manchester, Cheshire, Cumbria, Lancashire, Merseyside), Nord-Estul Angliei 

(Northumberland, Tyne and Wear, Durham, North Yorkshire), East Midlands (Derbyshire, 

https://www.timpromanesc.ro/a-fost-inaugurat-consulatul-general-al-romaniei-la-manchester/
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Leicestershire, Lincolnshire, Nottinghamshire, Northamptonshire, Rutland) și parte din 

regiunea West Midlands – comitatul West Midlands, inclusiv Birmingham, Coventry, 

Wolverhampton,  Dudley, Sandwell, Solihull și Walsall. 

 

Coordonatele Consulatului General al României la Manchester sunt: 

Adresă: 9 Cooper Street, Manchester, M2 2FW 

Telefoane informații consulare pentru cetățenii români (preluate de Centrul de Contact): 

0044(0)161 236 0478 

0044(0)161 237 5513 

0044(0)161 236 9687 

0044(0)161 236 8995 

Telefon de urgență: 0044(0)753 560 4342 

E-mail: contact@informatiiconsulare.ro  (pentru informații consulare) 

Adresă web: http://manchester.mae.ro 

 

 

Foto: facebook.com/DepartamentConsular 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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AMBASADA ROMÂNIEI ÎN ITALIA / AMBASCIATA DI ROMANIA IN ITALIA 

https://www.facebook.com/roma.mae.romania/posts/2543767292361922 

 

În urma demersurilor Ambasadei României în Italia, Biroul din Roma al Autorității Rutiere 

italiane (Ufficio Motorizzazione Civile di Roma) a emis astăzi, 19 decembrie 2018, Nota nr. 54 

semnată de Ing. Paolo Amoroso, referitoare la activitatea Biroului și procedura de transfer al 

autoturismului în străinătate. 

 

- Se confirmă valabilitatea documentului de transfer (”foglio di via”) emis în baza art. 99 al 

Codului Rutier italian, în afara teritoriului italian, în conformitate cu Circulara 4612/M350 din 8 

martie 2004, până la destinația finală. 

 

- Începând cu 7 ianuarie 2019, toate serviciile Unității Operative Vehicule din cadrul Ufficio 

Motorizzazione Civile vor fi efectuate de biroul din zona Laurentina (Via del Fosso dell'Acqua 

Acetosa Ostiense, nr. 9, Roma) 

 

- Pentru a veni în sprijinul cetățenilor interesați, Biroul Autorității Rutiere italiane din zona 

Laurentina va efectua următorul programul de lucru cu publicul, de luni până vineri, între orele 

09.00-13.00. 

 

Pentru mai multe informații, consultați textul integral al Notei aici: 

https://roma.mae.ro/…/fi…/ordine54motorizzazione19122018.pdf 

 

 

 

 

Sursă: facebook.com 

https://www.facebook.com/roma.mae.romania/posts/2543767292361922
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COMUNICAT DE PRESĂ - TRANSILVANIA FILM 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/12/17/comunicat-de-presa-transilvania-film--

229164?fbclid=IwAR16QZL7JrBDoRu6m-ZI7VMi0LlY8TMcGtaEnFo7qqyX1R62TNgQddEOKeA 

 

Moromeţii 2 poate fi văzut acum şi de românii din diaspora 

 

Cel mai mare succes românesc din ultimii 25 de ani, Moromeţii 2, este disponibil începând de 

astăzi, 17 decembrie, în regim Video on Demand (VOD), devenind astfel accesibil şi pentru toţi 

românii aflaţi în diaspora. Filmul poate fi văzut accesând linkul Morometii 2 VOD, iar costul 

închirierii este de 10 euro pentru 24 de ore. Filmul poate fi văzut prin acest sistem în toate 

ţările, mai puţin în România şi Republica Moldova, unde va putea fi accesat în curând de pe o 

platformă similară. 

 

Filmul s-a lansat oficial pe 16 noiembrie şi a adus după o lună în cinematografele din România 

peste 170.000 de spectatori, înregistrând astfel un nou record, plasându-se în primele poziţii 

din box office-ul românesc. Cei care încă nu au avut şansa de a vedea cel mai aşteptat film 

românesc al anului o pot face în continuare, programul complet din cinema, pentru săptămâna 

14 - 20 decembrie, putând fi consultat aici. 

 

Moromeţii 2 continuă povestea familiei lui Ilie Moromete (Horaţiu Mălăele), din satul din 

Câmpia Dunării, şi-l are în prim-plan pe mezinul Niculae (Iosif Paştina). Anii 1945-1946 îl 

găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Între el şi cea de-a doua soţie, Catrina 

(Dana Dogaru), tensiunile continuă, în timp ce Niculae este pus la încercare de promisiunile 

lumii noi, în care totul e posibil dacă te înregimentezi. 

 

Distribuţia este una de excepţie şi reuneşte câţiva dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi actori români. 

În rolurile principale îi vom vedea pe Horaţiu Mălăele (Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/12/17/comunicat-de-presa-transilvania-film--229164?fbclid=IwAR16QZL7JrBDoRu6m-ZI7VMi0LlY8TMcGtaEnFo7qqyX1R62TNgQddEOKeA
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/12/17/comunicat-de-presa-transilvania-film--229164?fbclid=IwAR16QZL7JrBDoRu6m-ZI7VMi0LlY8TMcGtaEnFo7qqyX1R62TNgQddEOKeA
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Moromete) şi Iosif Paştina (Niculae Moromete), aflat la debutul într-un rol principal în cinema. 

Alături de ei apar Răzvan Vasilescu (Cocoşilă), Gheorghe Visu (Matei Dimir), Oana Pellea 

(Fica), Andi Vasluianu (Vasile al Moaşei), Florin Zamfirescu (Ţugurlan), George Mihăiţă 

(Aristide), Ioana Bugarin (Ileana), Paul Ipate (Paraschiv), Vlad Logigan (Notarul Oprescu), 

Cuzin Toma (Oauăbei), Marian Râlea (Cârcâdat), Dorina Chiriac (Mărioara Bâzdoveică), Liviu 

Pintileasa (Zdroncan), cu participarea extraordinară a lui Ion Caramitru (Directorul şcolii). 

 

Filmările pentru Moromeţii 2 au început anul trecut, în septembrie, majoritatea secvenţelor fiind 

turnate în aceeaşi casă, din acelaşi sat (Talpa, judeţul Teleorman) în care a fost realizat şi 

primul film în 1985. Pre-producţia părţii a doua a durat mai bine de un an - casa Moromeţilor a 

fost refăcută de scenograful Cristian Niculescu după schiţele şi imaginile celei vechi, iar centrul 

satului a fost recreat de la zero. Dana Păpăruz, premiată cu trofeul Gopo pentru Aferim!, este 

creatoarea costumelor. Montajul filmului a fost realizat de Dana Bunescu şi Alexandra Gulea, 

muzica este semnată de Vasile Şirli, iar coloana sonoră este gândită de aceeaşi Dana 

Bunescu, câştigătoare a 6 premii Gopo până în prezent, pentru montaj şi sunet. Machiajul şi 

coafura sunt semnate de Dana Roşeanu, Iulia Roşeanu şi Domnica Bodogan. Producătorii 

filmului sunt Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu. Fotograful afişului oficial este Alex Gâlmeanu. 

 

*** Moromeţii 2 este o producţie Libra Film, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al 

Cinematografiei şi Studioului de Creaţie al Ministerului Culturii, în colaborare cu TVR şi HBO 

România.  

 

Cu sprijinul: Cinema City, Banca Transilvania, Timişoreana, Aqua Carpatica, Auchan Retail 

Romania, Catena, Ţiriac Auto. 

 

Asigurator oficial: AEGON 
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Recomandat de: Europa FM. 

 

Parteneri media: Adevărul, Radio România Cultural, Dilema Veche, OK! Magazine, Historia, 

Marie Claire, Cosmopolitan, Femeia, Zile şi Nopţi, Cinemap, Cinemagia, Observator Cultural, 

Agerpres, VICE, Euromedia. 

 

Partener monitorizare: mediaTRUST 

 

*** Noutăţi, programul din cinematografe dar şi poveşti din culisele filmărilor vor fi postate pe 

pagina de Facebook a filmului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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DOCUMENTARUL „DESTINUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI”, PREZENTAT LA INSTITUTUL 

CULTURAL ROMÂN 

https://www.icr.ro/pagini/documentarul-destinul-european-al-romaniei-prezentat-la-institutul-cultural-

roman?fbclid=IwAR0WxeG6qJ33FoIorhGRzoMzKNzmk0vuxBddWumGxDqDRDJjAMEm2V5u7FE 

 

Premiera filmului documentar „Destinul European al României” va avea loc marți, 18 

decembrie 2018, de la ora 16.00, la sediul Institutului Cultural Român (strada Aleea Alexandru, 

nr. 38). Printre invitații evenimentului, se vor număra ministrul Afacerilor Externe, domnul 

Teodor Meleșcanu, și președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu. 

 

Documentarul „Destinul European al României”, care celebrează Centenarul Marii Uniri, 

prezintă principalele contribuţii ale ţării noastre la istoria Europei în ultimii 100 de ani prin 

prisma unor personalităţi de prestigiu. 

 

Despre evoluţia României în integrarea ei europeană, dar şi despre aportul ţării noastre la 

civilizaţia întregii omenirii, vorbesc, în cadrul documentarului, într-o serie de interviuri, 

numeroase personaliăți: Ioan Aurel Pop, preşedinte al Academiei Române, Răzvan 

Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, Günter Stock, ex-preşedinte al 

Academiilor Europene, Thierry de Montbrial, ex-preşedinte al Institut de France, Teodor 

Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe, Ioanel Sinescu, rectorul Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Bucureşti, IPS Iosif, mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale 

și Meridionale, Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, vicepreședinte al Comitetului de 

Relații Internaţionale al Agenției Spaţiale Europene, Nicolae Zamfir, director general al 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia 

Hulubei“, Aurel Vainer, preşedinte al Federației Comunităților Evreiești din România, Sorin 

Ducaru, ex-ambasador al României la NATO, Erna Hennicot-Schoepges, fost membru în 

Parlamentul European, Jean-Jacques Askenasy, personalitate internaţională în domeniul 

https://www.icr.ro/pagini/documentarul-destinul-european-al-romaniei-prezentat-la-institutul-cultural-roman?fbclid=IwAR0WxeG6qJ33FoIorhGRzoMzKNzmk0vuxBddWumGxDqDRDJjAMEm2V5u7FE
https://www.icr.ro/pagini/documentarul-destinul-european-al-romaniei-prezentat-la-institutul-cultural-roman?fbclid=IwAR0WxeG6qJ33FoIorhGRzoMzKNzmk0vuxBddWumGxDqDRDJjAMEm2V5u7FE
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Neurologiei, membru al Academiei Române, Basarab Nicolescu, fizician și filosof franco-

român, membru al Academiei Române, Jaques de Decker, secretar perpetuu al Academiei 

Regale de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia, Serge Fauchereau, personalitate culturală 

internaţională, membru al Academiei Române, Jaime Gil Aluja, prof. univ. dr., specialist în 

Economie, membru al Academiei Române. 

 

Filmul, realizat de Asociația pentru educație TEOFOR, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 

Externe, va fi proiectat în Parlamentul European cu ocazia evenimentelor culturale asociate 

preluării Președinției Consiliul UE de către România. 

 

Publicul are acces liber la premiera filmului documentar în limita locurilor disponibile. 

 

 

 

 

Sursă: icr.ro 
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CENTENARUL MARII UNIRI DE LA 1918, ONORAT CU MESAJ DIN PARTEA 

PREŞEDINTELUI DONALD  TRUMP 
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29451-centenarul-marii-uniri-de-la-1918-onorat-cu-mesaj-din-

partea-preedintelui-donald-trump.html  

George Cristian Maior: "La 100 de ani de la sprijinul acordat de preşedintele Wilson, America 

îşi reconfirmă susţinerea pentru unitatea naţiunii române". 

În cursul anului 2018, Centenarul Marii Uniri de la 1918 a fost onorat la toate nivelurile 

administraţiei americane. Astfel, au transmis mesaje de celebrare a unităţii românilor, 

preşedintele Donald Trump, secretarul de stat Michael Pompeo şi membri ai Congresului SUA. 

De asemenea, a fost introdusă o rezoluţie a Camerei Reprezentanţilor şi au fost emise 

proclamaţii oficiale din partea a 45 de guvernatori şi adunări legislative la nivel de stat, precum 

şi din partea primarului capitalei americane, Washington, D.C. , transmite un comunicat de 

presă al Ambasadei României în SUA, preluat de Romanian Global News. 

 

În mesajul transmis de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui 

României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naţionale, liderul american a precizat: "Împreună cu 

poporul american, mă alătur dumneavoastră şi poporului român în celebrarea aniversării a 100 

de ani de la unificarea României. Cu această ocazie, recunoaştem angajamentul României 

faţă de valorile noastre democratice comune şi securitatea globală. Salutăm rolul României de 

lider în cadrul NATO şi în lupta împotriva terorismului şi apreciem sacrificiile pe care le-a făcut 

România. Considerăm România un aliat ferm şi aşteptăm cu nerăbdare întărirea relaţiei 

noastre bilaterale în anii următori. Vă transmit cele mai bune urări cu ocazia acestei aniversări 

istorice." 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29451-centenarul-marii-uniri-de-la-1918-onorat-cu-mesaj-din-partea-preedintelui-donald-trump.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29451-centenarul-marii-uniri-de-la-1918-onorat-cu-mesaj-din-partea-preedintelui-donald-trump.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29451-centenarul-marii-uniri-de-la-1918-onorat-cu-mesaj-din-partea-preedintelui-donald-trump.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/29451-centenarul-marii-uniri-de-la-1918-onorat-cu-mesaj-din-partea-preedintelui-donald-trump.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, 

 

25 

Până în acest moment, au transmis proclamaţii oficiale de celebrare a Centenarului Marii Uniri 

de la 1918 guvernatorii statelor: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, 

Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, 

Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, 

Nevada, New Hampshire, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 

Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, 

West Virginia, Wisconsin, Wyoming, precum şi primarul capitalei Washington, District of 

Columbia. 

Aceste mesaje, rezoluţii şi proclamaţii fac parte dintr-un proiect organizat de-a lungul anului 

2018 de Ambasada României în Statele Unite. Proclamaţiile si rezoluţiile oficiale în formatul 

original vor fi transmise de Ambasada României în SUA Muzeului Naţional al Unirii de la Alba 

Iulia. Documentele pot fi consultate pe pagina de internet https://celebrating-romanias-

centennial.home.blog/. 

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior a subliniat că 

"aceste mesaje si documente oficiale confirmă nu doar o relaţie excepţională de parteneriat cu 

Statele Unite ale Americii, pe care Romania a construit-o şi o consolidează în continuare, ci 

arată totodată respectul Americii pentru ţara noastră şi pentru sacrificiile românilor. La 100 de 

ani de la sprijinul acordat de preşedintele Wilson, America îşi reconfirmă susţinerea pentru 

unitatea naţiunii române." 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 


