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ARTIŞTI DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA ÎN EXPOZIŢIA COLECTIVĂ „ORIENT”, 

LA CENTRUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „BUNKIER SZTUKI” DIN CRACOVIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28691-2018-09-18-07-57-06.html 

 

În perioada 21 septembrie – 9 decembrie, la Centrul de Artă Contemporană „Bunkier Sztuki" 

din Cracovia va fi deschisă publicului expoziţia Orient, curatoriată de Michal Novotný, co-

curator Anna Bargiel. Selecţia celor peste patruzeci de artişti invitaţi include şi şase artişti din 

România şi Republica Moldova: Aurora Király, Matei Bejenaru, Vlad Nancă, Ioana Nemeş, 

Pavel Brăila şi Anetta Mona Chişa, transmite Romanian Global News. 

 

Expoziţia reprezintă o „meditaţie asupra Europei Est-Centrale". Curatorul ei, Michal Novotný 

(Centrul pentru Artă Contemporană FUTURA, Praga), a invitat în proiect artişti reprezentând 

generaţii şi statuturi diferite – aflaţi în circulaţie sau uitaţi. Cu toţii sunt legaţi de Europa Est-

Centrală – unii dintre ei au plecat din regiune, alţii şi-au propus să locuiască în ea. Expoziţia a 

fost prezentată anterior la Centrul pentru Artă Contemporană „Kim?" din Riga (20 aprilie – 20 

mai 2018) şi, într-o formă specială, cu titlul Somewhere in Between. Contemporary Art Scenes 

in Europe, la Palatul Artelor Bozar din Bruxelles (20 iunie – 19 august 2018). 

 

Proiectul expoziţional este realizat cu sprijinul Programului „Europa Creativă" al Uniunii 

Europene, iar Institutul Cultural Român de la Varşovia, în calitate de partener al proiectului, 

susţine participarea la evenimentele de deschidere a expoziţiei a artiştilor Aurora Király, Matei 

Bejenaru şi Pavel Brăila. 

 

Expoziţia Orient construieşte o perspectivă asupra istoriei acţiunilor artistice, menită să 

submineze modelul hegemonic care consideră arta ţărilor Europei Est-Centrale drept o reacţie 

întârziată la tendinţele occidentale ori o producţie ideologică instrumentalizată. Pune sub 

semnul întrebării judecăţile simplificate, concentrându-se asupra legăturilor care au existat 

între centrele culturale din ţările unde nici mişcările artistice, nici limbajul formal folosit de artişti 

nu au fost unitare. Orient vrea să demonstreze şi să respingă limitările teritoriale false şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28691-2018-09-18-07-57-06.html
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închipuite. Atrage atenţia asupra necesităţii formulării unor noi metode de cercetare şi reguli de 

comunicare între artiştii şi creatorii din aceste regiuni ale Europei, care pentru multă vreme au 

fost excluşi din istoria internaţională oficială a artei. Proiectul repune în discuţie, într-un mod 

critic, chestiunile istoriei şi moştenirii moderniste, rezolvării problemelor propriei istorii, 

identităţii, reinterpretării istoriei artei, dar şi traumei şi amneziei colective. Atrage, totodată, 

atenţia asupra practicilor diverse prin intermediul cărora arta ajunge la public, analizează 

semnificaţia acestor practici pentru relaţiile extinse dintre artă şi societate. 

 

Galeria de Artă Contemporană Bunkier Sztuki este o instituţie binecunoscută în mediul cultural 

cracovian. Fondată în anul 1965, ca pavilion expoziţional al artelor, îşi desfăşoară neîncetat 

activitatea de promovare a artelor vizuale, avându-şi sediul în centrul istoric al Cracoviei. 

 

Galeria deţine o impresionantă colecţie de pictură, grafică şi sculptură care, din anii '90, s-a 

lărgit cu lucrări video, obiecte şi fotografii. În ultimii ani, li s-au adăugat creaţii precum 

spectacole vizuale, sculpturi lingvistice, diagrame virtuale, instalaţii olfactive sau interactive în 

spaţiul urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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1.914 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/1-914-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

1.914 locuri de muncă vacante: 

 

Spania – 951 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor necalificat 

în agricultură, 1 operator centrale electrice; 

 

Germania – 453 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curăţenie, 50 electrician, 50 

instalator, 50 lăcătuş, 50 sudor, 17 şofer camion, 4 manager hardware sisteme de securitate, 4 

manager software sisteme de securitate, 4 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi 

climatizare, 4 şofer autobuz, 2 bucătar, 2 inginer verificare şi validare, 2 lucrător forestier, 2 

personal în domeniul hotelier, 1 constructor structuri din metal, 1 coordonator activităţi 

arhitectură electrică, 1 coordonator echipă SE în domeniul electric/electronic, 1 dezvoltator 

componente electrice/electronice, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer de sistem, 1 inginer 

dezvoltare, 1 inginer proiectant, 1 ospătar, 1 personal servire la mese, 1 recepţioner, 1 

specialist restaurant; 

 

Marea Britanie – 202 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 1 curier liber 

profesionist, 1 vopsitor auto; 

 

Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav; 

 

Irlanda – 79 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 25 ciontolitor, 4 cosmetician/manichiurist; 

 

Olanda – 67 locuri de muncă: 20 lucrător la bandă producţie, 20 operator la maşini şi utilaje 

pentru fabricarea produselor alimentare, 10 ambalator, 10 manipulator, 5 culegător căpşuni, 1 

https://www.timpromanesc.ro/1-914-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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agent de muncă temporară, 1 mecanic maşini agricole; 

 

Malta – 27 locuri de muncă: 10 tehncian, 7 instalator ELV, 3 tehncian mecanic service, 2 

tehnician electronică service, 2 tâmplar, 2 tehnician proces, 1 montator semne de circulaţie; 

 

Norvegia – 25 locuri de muncă: 10 vopsitor auto/tehnician de reparaţii, 5 electrician, 5 

farmacist, 2 montator acoperişuri, 1 antrenor gimnastică artistică, 1 lucrător pensiune (fermă), 

1 senior dezvoltator aplicaţii; 

 

Polonia – 10 locuri de muncă: 10 zidar; 

Danemarca – 5 locuri de muncă: 5 vopsitor auto; 

Franţa – 5 locuri de muncă: 3 şofer camioane şi maşini mare tonaj, 2 montator acoperiş 

piscină; 

Suedia – 3 locuri de muncă: 3 mecanic auto; 

Slovenia – 2 locuri de muncă: 2 tehnician service; 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 2 muncitor/tehnician în construcţia reţelelor de telefonie; 

Belgia – 1 loc de muncă: 1 inginer/specialist calitate; 

Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 specialist în publicitate online; 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 măcelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN DIASPORA, INTERESAŢI SĂ DERULEZE O ACTIVITATE 

ANTREPRENORIALĂ ÎN ŢARĂ; 149 ÎNSCRIŞI PENTRU FINANŢĂRI DIASPORA RESTART 

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/09/20/romanii-din-diaspora-interesati-sa-deruleze-o-activitate-

antreprenoriala-in-tara-149-inscrisi-pentru-finantari-diaspora-restart--179368 

 

Românii din Diaspora sunt din ce în ce mai interesaţi să deruleze o activitate antreprenorială în 

ţară, iar în cursa pentru obţinerea finanţării din cadrul proiectului ''Diaspora ReSTART'' au 

intrat 149 de persoane, potrivit unui comunicat al Consiliului Naţional pentru Întreprinderi 

Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR). 

 

Potrivit documentului, în cursa pentru obţinerea finanţării din cadrul proiectului ''Diaspora 

ReSTART'' au intrat 149 de persoane care, după efectuarea unor cursuri de formare 

antreprenorială, au întocmit şi depus planurile de afaceri, 60 dintre ele beneficiind de acces la 

o finanţare nerambursabilă de maximum 40.000 euro. 

 

Astfel, analiza celor 60 de planuri de afaceri câştigătoare relevă următoarele: cei mai mulţi 

aplicanţi sunt din Marea Britanie (33,3%) şi Spania (28,3%), urmaţi de Italia (11,67%), Franţa 

(6,67%), Olanda (5%), Germania dar şi Australia sau SUA (1,67%). Cele mai multe afaceri vor 

fi înfiinţate în următoarele domenii: 6.312 - Activităţi ale portalurilor web (10%); 4.520 - 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (8,33%); 5.610 - Restaurante (8,33%); 7.112 - 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (8,33%); 6.201 - Activităţi de 

realizare a software-ului la comandă (5%). 

 

În ceea ce priveşte repartiţia pe gen, 68,33% din firme vor fi conduse de bărbaţi şi 31,67% de 

femei. Segmentarea pe regiuni relevă faptul că, din cele 60 de noi firme, 26,67% se vor înfiinţa 

în Regiunea Nord-Est, 21,67% în Regiunea Centru şi alte 15% în Regiunea Nord-Vest. 

 

"Diaspora ReSTART este cel mai greu şi cel mai frumos proiect implementat de mine până în 

prezent. Am avut privilegiul de a interacţiona direct cu peste 400 de români plecaţi în afara 

ţării, de a le cunoaşte poveştile de viaţă şi de a le oferi oportunitatea de a se întoarce şi a crea 

https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/09/20/romanii-din-diaspora-interesati-sa-deruleze-o-activitate-antreprenoriala-in-tara-149-inscrisi-pentru-finantari-diaspora-restart--179368
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/09/20/romanii-din-diaspora-interesati-sa-deruleze-o-activitate-antreprenoriala-in-tara-149-inscrisi-pentru-finantari-diaspora-restart--179368
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valoare adaugată pe meleagurile natale. Pentru că vorbim despre un concurs, din păcate doar 

60 dintre aceştia vor primi finanţarea nerambursabilă de 40.000 de euro, însă vreau să reiterez 

angajamentul ferm al CNIPMMR de a oferi sprijin tuturor persoanelor care vor să pornească 

pe drumul plin de provocări dar şi de satisfacţii al antreprenoriatului. Nu în ultimul rând, vreau 

să mulţumesc tuturor persoanelor implicate direct în implementarea proiectului pentru efortul 

lor susţinut orientat exclusiv către atingerea obiectivului global al acestui proiect şi anume 

facilitarea întoarcerii acasă a românilor", a declarat Oana Bâra, manager de proiect 

CNIPMMR. 

 

În continuare, cele 60 de noi firme vor participa la o sesiune de 3 luni de mentorat unde îşi vor 

consolida afacerea prin furnizarea de informaţii cu privire la realizarea unei strategii de 

marketing, identificarea unei reţele de clienţi, stabilizarea relaţiei cu furnizorii şi cu clienţii, 

menţinerea relaţiilor cu instituţiile statului în vederea raportării activităţii conform legislaţiei sau 

stabilirea şi urmarea unei strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

"Diaspora ReSTART" este un proiect implementat de către Consiliul IMM-urilor din România, 

în calitate de beneficiar, în perioada septembrie 2017 - septembrie 2020 şi are ca obiectiv 

principal încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de 

întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile mai puţin dezvoltate ale României 

de către românii din Diaspora prin oferirea unei finanţări de până la 40.000 euro pentru start-

up-uri înfiinţate prin proiect. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea 

Marinescu, editor online: Gabriela Badea) 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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158.000 DE ELEVI ROMÂNI AU ÎNCEPUT ŞCOALA ÎN ITALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28717-2018-09-20-10-43-07.html 

 

În Italia, este străin un elev din 10. În mod formal. Dar 3 elevi din 5 sunt străini născuţi în Italia. 

La redeschiderea şcolilor, în Italia clasele sunt mai multiculturale decât anul trecut. Conform 

datelor colectate în Dosarul Statistic al Imigraţiei pe 2018, realizat de Centrul de Studii şi 

Cercetări IDOS în parteneriat cu Centrul pentru Studii Comparative, sunt 826.000 elevii cu 

cetăţenie străină înscrişi în anul şcolar 2016/2017, aproximativ o zecime (9,4%) din totalul 

populaţiei şcolare. Un procent care continuă să crească, deoarece copiii elevilor italieni sunt în 

scădere din ce în ce mai accentuată (-96.300 într-un an, -1.2%) pentru reducerea constantă a 

naşterilor, în timp ce cei născuţi din părinţi străini sunt în creştere (+11.200 şi + 1,4%), datorită 

vârstei tinere şi fertilităţii mai mari ale populaţiei de origine străină, transmite 

www.gazetaromaneasca.com, preluat de Romanian Global News. 

 

Este suficient să se constate că cei peste 65 de ani italieni sunt 1 din 4 locuitori (24,3%), în 

schimb printre străini, dintre care 37,6% sunt sub 30 de ani, sunt doar 1 la fiecare 25 (4,0%) . 

Cu toate acestea, chiar şi în rândul străinilor naşterile sunt în declin treptat şi, în cazul în care 

până în prezent prezenţa copiilor de imigranţi au compensat declinul populaţiei şcolare 

naţionale, în prezent, elevii străini nu echilibrează pierderea din numărul total de elevi, care a 

scăzut într-un singur an de 85.000 de unităţi (-1.0%). 

 

Mai mult de jumătate din elevii străini (56,6%) frecventează şcoala pregătitoare (20,0%) şi 

şcoala primară (36,6%), unde reprezintă aproape 11% din totalul elevilor, în timp ce mai puţin 

de o sfert (23,2%) sunt la liceu, unde reprezintă doar 7,1% din totalul elevilor. 

 

Deşi sunt reprezentate 190 de naţionalităţi, mai mult de jumătate dintre ei sunt din trei grupuri: 

români (158.000), albanezi (112.000), marocani (102.000) şi chinezi (49,500). 

 

Regiunile în care au cel mai mare procent sunt, în ordine: Emilia Romagna (15,8%), 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/economic--social/28717-2018-09-20-10-43-07.html
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Lombardia (14,7%), Umbria (13,8%), Toscana (13 , 4%) şi Piemont (13,0%). Dar cel mai 

important este proporţia tot mai mare de studenţi străini care s-au născut în Italia, aşa-numita 

„a doua generaţie", care recunosc adesea italiană ca limba maternă, ei trăiesc cu şi modul în 

care colegii italieni şi sunt italieni sub toate efectele, doar că nu au cetăţenia. 

 

Dacă în anul şcolar 2007/2008 au reprezentat doar o treime (34,7%) din totalul elevilor străini, 

în 2016/2017 reprezintă mai mult de o jumătate de milion (503.000), trei cincimi (60.9%) din 

total. Cu privire la anii şcolari anteriori, au crescut cu 12,9% (+57.600). 

 

„Este vorba – constată Luca Di Sciullo, presedintele IDOS – de o identitate nerecunoscută de 

lege şi adesea împărţită între două lumi culturale de referinţă, fie în conflict cu familiile de 

origine imigrante, atunci când refuză modelul de identitate pentru a-l adopta pe cel italian, fie 

în conflict cu societatea italiană, atunci când se întâmplă contrariul. Cu circumstanţele 

agravante – continuă preşedintele IDOS – că în primul caz, ei riscă un conflict dublu nu numai 

cu familia de origine, pentru că se simt italieni, ci chiar şi cu societatea-gazdă, în cazul în care, 

la momentul intrării în lumea locul de muncă sau în contexte de participare socială, vor fi în 

continuare discriminaţi deoarece ei sunt formal străini". 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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A FOST ÎNFIINŢATĂ O NOUĂ PAROHIE ROMÂNEASCĂ ÎN GERMANIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28715-2018-09-20-10-34-57.html 

 

O nouă parohie a fost înfiinţată pentru credincioşii ortodocşi români din Schwabach şi Roth, la 

sud de Nürnberg, în Germania. Duminică, 16 septembrie, a fost oficiată prima Liturghie şi a 

fost prezentat credincioşilor parohul comunităţii: Părintele Marius Tăut. 

 

Lăcaşul de cult în care se va desfăşura serviciul liturgic se află în oraşul Schwabach şi a fost 

pus la dispoziţie de Parohia Romano-Catolică „Sf. Sebaldus". Biserica se află la adresa 

Ostring 36, 91126 Schwabach, informează Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei 

Centrale şi de Nord pe site-ul oficial, preluat de Romanian Global News. 

 

Actualul lăcaş de cult al Parohiei Schwabach-Roth. ©Mitropolia Germaniei 

 

Duminică, 16 septembrie 2018, la noua Parohie „Sf. Ier. Calinic de la Cernica" şi „Sf. 

Elisabeta" din Schwabach-Roth a fost oficiată prima Sfântă Liturghie. 

 

Cu binecuvântarea Mitropolitului Serafim, din partea Centrului Eparhial a fost delegat părintele 

Chiril Socaciu, care l-a prezentat credincioşilor pe noul paroh, şi l-a îndemnat să le fie mereu 

aproape credincioşilor, să împlinească cuvântul Sfintei Evanghelii şi, prin slujirea sa, să 

sfinţească sufletele fiecăruia. 

 

Informaţii despre activităţile parohiei pot fi găsite pe pagina de Facebook a tinerei comunităţi 

ortodoxe româneşti. 

 

 

 

 

Sursă: agerpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28715-2018-09-20-10-34-57.html
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PROIECT IEH: CONTINUAREA „BASMULUI ROMÂNESC” DE CĂTRE ELEVII ROMÂNI AI 

ŞCOLILOR DE LIMBÃ, CULTURÃ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ DIN VILLARROBLEDO, 

SPANIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28704-2018-09-19-13-14-32.html 

 

Cea de-a doua ediţie a „Basmului românesc", proiect al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi" 

pentru românii de pretutindeni, în care copii români din lumea întreagă scriu împreună o 

poveste, a poposit şi la elevii Şcolilor de Limbã, Culturã şi Civilizaţie Românească din 

Villarrobledo,Spania, transmite Romanian Global News. 

 

Cu ultimele forţe, Histor scoase fulgul primit de la Sfânta Miercuri vrând să-l pună la bun 

adăpost dar, obosit şi lipsit de vlagă scăpă fulgul care,ca prin minune, se transformă într-un lac 

imens şi cristalin în care se oglindea albastrul cerului iar Sfarmă Pietre devenise de îndată 

stană de piatră străjuind lacul minunat. Histor, uimit de minunile văzute,privind în jur şi 

admirând frumuseţea naturii iată că, deodată, lângă lacul fermecat se iveşte un cal slab, 

răpciugos, cu ochii aproape închişi, suferind şi plin de bube. Neîncrezător voinicul priveşte 

spre el şi îi spune: 

 

Sunt istovit de atâta cale şi dincolo de aceşti munţi semeţi, în spatele castelului, se află 

împărăţia Căpcăunului, care, cu orice preţ vrea să pună mâna pe aceste trei lebede care sunt 

foarte importante pentru stăpânul meu. Trebuie să mă grăbesc,dar nu pot pleca fără să dau o 

mână de ajutor acestui animal istovit. Făcândui-se milă de cal, Histor hotărî să îmbie calul cu 

apa cristalină şi răcoritoare a lacului. Calul însetat bău apă apoi ridică capul privind spre 

Histor,se scutură de câteva ori şi se transformă într-un frumos armăsar alb, năzdrăvan, cu aripi 

uriaşe şi spuse: 

 

Urcă-te în şaua mea şi voi încerca să te trec peste primejdia ce te paşte, om bun şi 

darnic.Uimit de frumuseţea şi bunătatea calului, Histor nu stătu pe gânduri. Zis şi făcut. Se 

urcă în şaua calului luând lângă el lebedele preţioase,epuizate după lunga călătorie, şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28704-2018-09-19-13-14-32.html


NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

12 

purcede la drum spre împărăţia de pe Tărâmul celălalt. 

 

Abia pornise când, deodată cerul s-a înnegrit,făcându-şi prezenţa vrăjitoarea Tirania, stăpâna 

apelor învolburate şi a prăpăstiilor adânci, care, înfuriată venea adusă de un vârtej lăsând în 

urmă o ploaie deasă şi rece, ca de lacrimi,ce acoperea zarea. Tunetele asurzitoare însoţite de 

fulgere înspăimântătoare şi suflarea vântului turbat au făcut ca Histor să scape una dintre cele 

trei lebede. 

 

Calule năzdrăvan, zise voinicul, am pierdut una din comorile mele. Nu pot merge mai departe 

pentru că, fără una dintre cele trei lebede misiunea mea este în zadar! Neaşteptând răspunsul 

calului şi mânat parcă de o scânteiere Histor atinse brâul albastru, amintindu-şi de sfatul 

bunului său prieten,Fluturele Curcubeu. 

 

Într-o clipită,ca prin minune, întâlnesc în zborul lor o acvilă de munte mare şi frumoasă, cu 

aripile larg deschise, căzând parcă din înaltul învolburat al cerului,care se grăbi şi înhăţă cu 

pliscul uriaş lebăda şi o dădu voincului. 

 

Voinicul îi mulţumeşte acvilei de munte pentru ajutorul oferit,spunându-i că, dacă va cuteza să 

îndeplinească misiunea împăratului, aceasta va fi aşezată,în semn de recunoştinţă pentru 

ajutorul acordat, la loc de cinste pe Tărâmul celor trei Lebede. 

Spunând acestea Histor... 

Fragmentul a fost conceput de elevii români Miriam Doboş, Bianca Ştefania Craus, Mihai 

Iulian, Leca,Eusebiu, Constantin Pintilii,,Andrea Toni, Roxana Iris Pop, Adrian Daniel Mecinas, 

Dumitru,Roxana, Isabel Chifor, Sebastian Marian Fărcaş, Alexia Sandor, Raul Sandor, Karina 

Maria Farkaş, Eusebiu Farkas, Irina Elena Şerban, de la şcoala IES Cencibel din Villarrobledo, 

Spania, care urmează cursul de limbă,cultură şi civilizaţie românească, coordonaţi de profesor 

LCCR Maria Cristina Carpov. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ROMÂNIA PLEDEAZĂ PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR MINORITĂŢII ROMÂNE, 

LA ACELEAŞI STANDARDE, PE ÎNTREGUL TERITORIUL SERBIEI 

https://www.timpromanesc.ro/romania-pledeaza-pentru-respectarea-drepturilor-minoritatii-romane-la-aceleasi-

standarde-pe-intregul-teritoriul-serbiei/ 

 

Secretarul de stat George Ciamba, co-preşedintele Comisiei Mixte Interguvernamentale 

România-Republica Serbia pentru protecţia minorităţilor naţionale, s-a întâlnit, în cea de-a 

doua zi a vizitei sale în Serbia, cu liderii principalelor organizaţii ale persoanelor aparţinând 

minorităţii române, anunţă MAE. 

 

Reprezentanţii organizaţiilor minorităţii române din Serbia au prezentat oficialului român 

dificultăţile cu care se confruntă şi au adresat solicitări concrete de sprijin. Aceste preocupări 

vor fi reluate de partea română cu partea sârbă în cadrul reuniunilor Comisiei Mixte 

Interguvernamentale România – Republica Serbia. 

 

În context, înaltul oficial român a reafirmat sprijinul României pentru respectarea drepturilor 

specifice, la aceleaşi standarde, ale persoanelor aparţinând minorităţii române de pe întreg 

teritoriul Serbiei, în special în ceea ce priveşte accesul la educaţie, mass-media şi serviciul 

religios în limba română. 

 

Comisia Mixtă a fost înfiinţată prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federal al 

Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, 

semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002 şi intrat în vigoare la 12 iulie 2004. Comisia Mixtă face 

recomandări pentru fiecare dintre cele două Guverne, respectiv recomandări comune, privind 

măsurile necesare în vederea exercitării drepturilor membrilor minorităţilor naţionale şi a 

protecţiei identităţii acestora (art. 11 din Acord). 

 

Ultimul protocol al acestei comisii a fost semnat la Bruxelles, în martie 2012. Protocolul 

precizează expres asumarea de către Serbia a conexiunii dintre aderarea la UE a acestui stat 

https://www.timpromanesc.ro/romania-pledeaza-pentru-respectarea-drepturilor-minoritatii-romane-la-aceleasi-standarde-pe-intregul-teritoriul-serbiei/
https://www.timpromanesc.ro/romania-pledeaza-pentru-respectarea-drepturilor-minoritatii-romane-la-aceleasi-standarde-pe-intregul-teritoriul-serbiei/
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şi criteriile politice de aderare de la Copenhaga, care includ şi protecţia minorităţilor naţionale. 

Astfel, se prevede că Republica Serbia, în procesul de aderare la UE, se angajează să 

respecte şi să aplice criteriile politice de la Copenhaga, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia 

minorităţilor naţionale, în conformitate cu instrumentele internaţionale regionale şi bilaterale 

relevante pe care le-a ratificat. 

 

 

Sursa foto: Calea Europeană 
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PROIECTE DE PROMOVARE A COMPANIILOR ROMÂNEŞTI ÎN SUA 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-de-promovare-a-companiilor-romanesti-in-sua/ 

 

În contextul participării în zilele de 17 şi 18 septembrie la Summit-ul Iniţiativei celor Trei Mări şi 

la Forumul Economic organizat în marja acestui eveniment, o delegaţie a Consiliului de Afaceri 

Americano – Român (AMRO) a fost primită de ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu. 

 

Şeful diplomaţiei române a reiterat angajamentul Bucureşti-ului pentru consolidarea 

dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România-SUA şi a subliniat rolul Iniţiativei 

celor Trei Mări, drept cadru pentru implementarea unor proiecte concrete cu beneficii pe latura 

economică. Totodată, a evidenţiat rolul semnificativ pe care AMRO l-a avut în ultimii ani în 

amplificarea volumului schimburilor comerciale bilaterale şi a investiţiilor companiilor membre 

în România. 

 

Autorităţile române s-au arătat interesate de creşterea investiţiilor americane în România şi de 

proiecte de promovare a companiilor româneşti în SUA. 

 

 

 

Delegaţia AMRO a mulţumit şefului diplomaţiei române pentru sprijinul constant acordat 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-de-promovare-a-companiilor-romanesti-in-sua/
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iniţiativelor Consiliului şi în derularea dialogului cu instituţiile româneşti din administraţia 

centrală. Reprezentanţii conducerilor companiilor americane au exprimat satisfacţia pentru 

proiectele de investiţii pe care le desfăşoară în România, precum şi interesul de a contribui, în 

continuare, la amplificarea schimburilor economice româno-americane, se arată într-un 

comunicat al MAE. 
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SECŢIA CONSULARĂ A AMBASADEI ROMÂNIEI LA LONDRA 

 

De la data de 1 februarie 2017, serviciile consulare la Secţia consulară a Ambasadei României 

la Londra se prestează pe bază de programare prealabilă. Excepţie, de la această regulă, fac 

titlurile de călătorie şi paşapoartele temporare care sunt documente de călătorie eliberate în 

regim de urgenţă. 

Programările se fac online şi gratuit prin portalul Ghişeul consular online www.econsulat.ro 

Pentru recomadări privind utlizarea paginii web www.econsulat.ro vă punem la dispiziţie un 

ghid, click pe link https://londra.mae.ro/…/ghidul_utilizarii_portalului_ghiseu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: facebook.com 
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ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII 

 

În data de 18 septembrie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara ţării din Senatul României, a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente - L504/2018. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării au hotărât 

cu majoritate de voturi să adopte aviz negativ. 

 

 

 


