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2. Secretarul de stat Lilla Debelka, alături de comunitatea românească din Bruxelles 
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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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„NU POŢI POSEDA LIMBA DE STAT, FĂRĂ SĂ CUNOŞTI BINE LIMBA ROMÂNĂ” - 

SITUAŢIA LINGVISTICĂ DIN REGIUNEA CERNĂUŢI ÎN VIZIUNEA TINERILOR (VIDEO) 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/29997-2019-03-19-10-54-12.html 

 

Tinerii din regiunea Cernăuţi caracterizează situaţia lingvistică din nordul Bucovinei, Ţinutul 

Herţa şi nordul Basarabiei în cadrul unui proiect de documentare „Conflicte lingvistice: 

identificare, analizare, dezamorsare" realizat de Centrul Media BucPress cu sprijinul MAE al 

Germaniei prin intermediul Moldova Institut Leipzig, se arată într-un material realizat de 

BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Interviul de astăzi, pe care-l puteţi viziona în subsolul acestui text, este o descriere a situaţiei 

lingvistice din Ţinutul Herţa în baza experienţelor lingvistice ale tinerei Mariana Piligaci, 

originară din orăşelul Herţa, regiunea Cernăuţi. Pe parcursul derulării proiectului vor fi 

prezentate mai multe interviuri cu tinerii din regiunea Cernăuţi. 

 

Despre proiect. Prin acest proiect internaţional, realizat până în luna aprilie 2019, la Cernăuţi, 

Chişinău şi Comrat, Moldova Institut Leipzig analizează pentru MAE de la Berlin conflictele 

lingvistice din trecut şi prezent în diverse contexte socio-politice, geografice şi culturale, 

permiţând reprezentanţilor minorităţilor naţionale să-şi expună părerea pe marginea 

problemelor acumulate la acest capitol. Datorită acestui proiect se doreşte informarea 

decidenţilor politici europeni despre situaţia minorităţilor naţionale din Ucraina prin intermediul 

presei şi a societăţii civile. 

 

Pe parcursul implementării proiectului sunt realizate de BucPress TV o serie de interviuri şi 

alte materiale video cu participarea liderilor societăţilor pentru cultura românească din 

regiunea Cernăuţi, a studenţilor şi doctoranzilor, a părinţilor elevilor, analiştilor politici, 

profesorilor, oamenilor de la sate şi din oraşe, tuturor celor care au acumulat o experienţă 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/analize-interviuri/29997-2019-03-19-10-54-12.html
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lingvistică şi care ar avea un cuvânt de spus despre situaţia lingvistică şi efectele glotopoliticii 

în nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi sudul Basarabiei. 

 

Material video aici: http://bucpress.eu/opinie/%E2%80%9Enu-poti-poseda-limba-de-8972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SECRETARUL DE STAT LILLA DEBELKA, ALĂTURI DE COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ 

DIN BRUXELLES 

http://www.mprp.gov.ro/web/secretarul-de-stat-lilla-debelka-alaturi-de-comunitatea-romaneasca-din-bruxelles/ 

 

Secretarul de stat Lilla Debelka a avut întrevederi cu reprezentanţi ai mediului asociativ 

românesc, precum şi ai cultelor, în cadrul unei vizite efectuate în Regatul Belgiei în perioada 

16-18 martie 2019. 

Demnitarul s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii la Parohia “Sfântul Nicolae”. din regiunea 

Bruxelles, cu sprijinul reprezentanţilor Asociaţiei “Anastasia”. Printre temele abordate s-au 

numărat măsurile de combatere a traficului de persoane, un subiect de o importanţă 

deosebită, care se află în atenţia MRP. Secretarul de stat a luat parte, a doua zi, şi la serviciul 

religios, prilej cu care a discutat cu enoriaşii despre modul în care s-au integrat în ţara-gazdă şi 

despre menţinerea legăturilor cu România. 

În cea de-a doua zi a vizitei, Lilla Debelka a participat la slujba religioasă oficiată la Biserica 

Creştină Română ELIM Bruxelles (penticostală) şi a purtat discuţii cu privire la proiectele pe 

care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni le derulează în prezent, referindu-se, totodată, 

la oportunităţile de finanţare nerambursabilă puse la dispoziţia mediului asociativ, bisericilor, 

mass-media în limba română etc. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/secretarul-de-stat-lilla-debelka-alaturi-de-comunitatea-romaneasca-din-bruxelles/
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MRP ÎN DIALOG CU OFICIALII ŞI COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN REPUBLICA 

KAZAHSTAN 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-oficialii-si-comunitatea-romaneasca-din-republica-kazahstan/ 

 

În perioada 20 – 23 martie a.c., secretarul de stat MRP, Victor Alexeev, se află într-o vizită de 

lucru în Republica Kazahstan. 

 

Comunitatea românească din Kazahstan constituie o punte de legătură între România şi statul 

kazah, context în care intensificarea relaţiilor şi a comunicării cu etnicii români din teritoriu este 

un element important pe agenda MRP. 

 

Ieri, 20 martie, secretarul de stat a avut întrevederi cu reprezentanţii Adunării Popoarelor din 

Kazahstan, entitate care are rolul de a permite tuturor minorităţilor naţionale, culturale şi 

lingvistice de pe teritoriul Kazahstanului să participe alături de majoritatea kazahă la 

constituirea modelului de societate, la alegerea politicilor culturale şi la constituirea unui stat 

deschis pentru toţi cetăţenii. Cu acest prilej, secretarul de stat a prezentat obiectivele şi aria de 

competenţă a ministerului, accentuând importanţa acordată păstrării şi promovării identităţii 

româneşti în lume. Vicepreşedintele Adunării Popoarelor din Kazahstan a asigurat partea 

română că va depune toate eforturile pentru sprijinirea demersurilor pe care le vor întreprinde 

MRP şi Ambasada României din Astana în beneficiul românilor. 

 

Întrevederea a constituit un prilej de schimb de bune practici şi experienţe, dată fiind expertiza 

statului kazah în gestionarea relaţiilor cu minorităţile. 

 

Agenda de lucru a continuat cu o întrevedere cu domnul Roman Vasilenko viceministru de 

externe, care a subliniat buna colaborare între cele două state, punctând faptul că România s-

a aflat printre primele ţări care a recunoscut independenţa Republicii Kazahstan. Cele două 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-in-dialog-cu-oficialii-si-comunitatea-romaneasca-din-republica-kazahstan/
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părţi şi-au dat acordul de principiu în vederea derulării unor proiecte pe teme de interes 

comun. Vizita a continuat cu participarea secretarului de stat la Festivalul Folcloric Românesc 

din Karaganda ”Mărţişorul 2019”, organizat de către Societatea Culturală Românească DACIA, 

înfiinţată cu sprijinul statului român. 

 

Astăzi, 21 martie, în prima parte a zilei a avut loc întâlnirea oficialului român cu autorităţile 

locale ale oraşului Karaganda. 

 

Primarul general al oraşului Karaganda, Nurlan Aubakirov a condus şedinţa şi şi-a exprimat 

deschiderea în vederea sprijinirii şi în viitor a proiectelor pe care le va propune Asociaţia de 

români “Dacia”, precum şi alte structuri asociative interesate de colaborare. 

 

 

 

 

Totodată, secretarul de stat i-a întâlnit pe studenţii care studiază limba română la Universitatea 

de Stat din Karaganda, ocazie cu care le-a transmis mesajul ministrului pentru românii de 
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pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, îndemnându-i să cultive mai departe pasiunea faţă de 

dulcele grai românesc. În continuare, Victor Alexeev a participat la Festivalul “Mărtişor”, 

organizat la Teatrul Academic de Muzică din Karaganda, unde au avut loc întrevederi cu 

membrii comunităţii care au aflat despre proiectele ministerului şi modalitatea de accesare a 

fondurilor nerambursabile oferite de MRP. 

 

Pe parcursul deplasării, delegaţia MRP este însoţită de Excelenţa Sa, Cezar Armeanu, 

Ambasadorul României în Kazahstan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MILANO. PREZENŢA EDITURII ROMÂNEŞTI REDIVIVA LA MANIFESTAREA "VOCI DAL 

MONDO" ÎN ORGANIZAREA PRIMĂRIEI SI DEPARTAMENTULUI CULTURAL DIN 

ORNAGO - 21 MARTIE 2019 

 

Prima editură românească din Italia - Rediviva - cu peste 60 de titluri publicate, un proiect de 

cunoaştere a culturii românesti in Peninsulă, va fi prezentă în cadrul manifestării "Voci dal 

Mondo" eveniment organizat de Primaria si Departamentul Cultural din Ornago (MB) , care a 

debutat în luna ianuarie 2019 cu prezenţa mai multor autori de origine străină care locuiesc în 

Italia.  

"Rediviva - dialog cultural românesc în Italia" este titlul conferinţei care va fi sustinută de 

Violeta Popescu, director editorial Rediviva pe data de 21 martie 2019 care va avea loc la 

Biblioteca Municipală din oraş. Va fi prezentă din partea organizatorilor si prof. Carla Caccia.  

 

Toate apariţiile Rediviva – prima editură românească din Italia fondată în anul 2012 – se 

înscriu în obiectivele acestui proiect de promovare culturală românească, prin programul de 

traduceri a unor volume de istorie, literatură, poezie, memorialistică  dar şi de schimburi 

culturale româno-italiene şi dialog intercultural (editura este menţionată pe portalul Ministerului 

Instrucţiunii Publice din Italia la domeniul: intercultură). 

 

Interesul dovedit de cititorii italieni pentru volumele editurii (circa 60 de titluri publicate din 2012 

până astăzi), de la publicul larg la studenţi, profesori sau cercetători, dar şi din partea 

publicului cititor român – cu precădere din partea tinerilor români, studenţi şi elevi care 

studiază în şcolitele şi universităţile italiene este o dovadă – a importanţei acestor proiecte 

editoriale, dar şi a unei necesare susţineri logistice pentru menţinerea şi dezvoltarea lor. La 

invitatia bibliotecilor italiene, a unor şcoli, fundaţii sau universităţi, în comunitatea 

românească,asociaţii, parohii,  prezenta editurii Rediviva este invitată să prezinte din 

proiectele sale editoriale destinate cunoaşterii valorilor culturale româneşti.  
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REDIVIVA a fost fondată în cadrul Centrului Cultural Italo Român, editând în jur de 60 de titluri, 

de la traduceri în italiană din literatura românească, la istorie, poezie, eseuri ş.a. Editura 

participă la festivaluri şi târguri de carte din Italia: Salonul Internaţional de Carte de la Torino, 

Bookcity Milano, Festivalul de literatură din Milano, alte evenimente de gen din Italia. 

 

Editura – se naşte ca o continuare firească a unor eforturi din cadrul Centrului Cultural Italo 

Român din Milano –  pentru promovarea valorilor culturale  româneşti.Echipa editorială îşi 

propune, printre altele, scopul nobil, dar şi complex de a promova literatura română în Italia, în 

speranţa de a face cunoscut publicului italian autori români de valoare, o adevărată carte de 

vizită a României către Europa. Concepută în mai multe ramuri, editura  conţine diferite 

colecţii, fiecare dedicată unui proiect specific: programe de traducere în limba italiană a unor 

autori români consacraţi, promovarea tinerilor scriitori români care trăiesc în Italia, dar şi a 

celor italieni care au legături culturale sau sufleteşti cu România. Deşi născută sub egida unui 

centru cultural italo-român, Rediviva nu este doar o editură dedicată doar scriitorilor de origine 

română, ci şi scriitorilor de orice naţionalitate, care au un mesaj important de adus publicului, 

evidenţiind importanţa dialogului intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italo-român 
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PENTRU CEI CARE VOR SĂ CULEAGĂ SPARANGHEL ÎN OLANDA 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-cei-care-vor-sa-culeaga-sparanghel-in-olanda/ 

 

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

395 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Marea Britanie – 175 locuri de muncă: 100 lucrător în agricultură, 50 îngrijitor persoane la 

domiciliu, 15 farmacist, 10 infirmier; 

 

Olanda – 83 locuri de muncă: 65 lucrător în sere, 13 culegător sparanghel, 5 culegător 

căpşuni; 

 

Germania – 43 locuri de muncă: 10 şofer de camion, 5 măcelar, 4 personal servire, 2 bucătar, 

2 marinar, 2 operator maşini CNC, 2 personal gastronomie de sistem, 2 personal întâmpinare 

oaspeţi, 2 specialist restaurant,1 cameristă, 1 comandant de navă, 1 croitor decoraţiuni, 1 

manipulant marfă, 1 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 1 mecanic maşini 

industriale, 1 recepţioner, 1 şofer de autobuz, 1 tâmplar, 1 tehnician aparate si sisteme 

electronice, 1 tehnician electronică – sisteme de construcţii şi infrastructură, 1 tehnician 

sondaje topografice; 

 

Norvegia – 27 locuri de muncă: 10 măcelar, 5 instalator industrial/instalator de ţevi, 5 sudor, 5 

vopsitor auto/tehnician de reparaţii, 1 ghid antrenor caiac; 1 medic hematolog; 

 

Finlanda – 19 locuri de muncă: 10 muncitor constructor, 6 pavator, 3 vopsitor industrial; 

 

Suedia – 16 locuri de muncă: 8 mecanic maşini şi utilaje grele, 8 operator CNC; 

 

https://www.timpromanesc.ro/pentru-cei-care-vor-sa-culeaga-sparanghel-in-olanda/
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Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 montator structuri metalice, 5 sudor; 

 

Belgia – 7 locuri de muncă: 5 operatori maşini utilaje, 1 manager proiect, 1 şofer; 

 

Irlanda – 3 locuri de muncă: 2 şef serviciu plan producţie, 1 inginer automatist; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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A FOST AŞEZATĂ CRUCEA PRINCIPALĂ PE BISERICA AŞEZĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

DIN MÜNCHEN 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30013-2019-03-21-08-59-47.html 

 

Sâmbătă, 16 martie, a fost o zi specială pentru comunitatea românească din München 

deoarece crucea principală a fost aşezată pe turla lăcaşului de cult din cadrul Aşezământului 

Bisericesc aflat în capitala landului federal Bavaria. Evenimentul a fost precedat de slujba de 

sfinţire a tuturor crucilor care urmează să fie ridicate pe lăcaşul de cult, transmite 

www.basilica.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

Ceremonialul a fost oficiat de Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al 

Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, în prezenţa a 

numeroşi credincioşi. 

 

În cuvântul adresat, făcând referire la stadiul construcţiei, Episcopul Sofian a subliniat cu 

bucurie faptul, „în ciuda tuturor greutăţilor, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin susţinerea 

jertfelnică a numeroşi credincioşi, ceea ce părea imposibil capătă conturul mult aşteptat". 

 

Piatra de temelie a fost aşezată de Patriarhul României în anul 2011, lăcaşul de cult fiind 

construit după modelul bisericii „Sf. Nicolae Domnesc" de la Argeş, informează Aşezământul 

Bisericesc din Munchen. 

 

„După dificultăţile începutului construcţia efectivă, începută în luna noiembrie 2017 se află 

astăzi foarte aproape de stadiul în care ea va putea sluji scopului ei: laudei aduse lui 

Dumnezeu prin slujbele mănăstireşti zilnice şi prin activităţile comunitare şi sociale", a afirmat 

Episcopul Sofian Braşoveanul. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30013-2019-03-21-08-59-47.html
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După ce crucea a fost ridicată pe turla principală, cei prezenţi au vizitat şantierul 

aşezământului bisericesc. 

 

Inginerul Daniel Baicu a prezentat stadiul la care se află biserica precum şi viitoarea Sală a 

Crucilor, străjuită de cele Zece Cruci însemnate cu textele celor Zece Porunci date de 

Dumnezeu, prin Moise, poporului ales. 

 

În continuare, Preasfinţitul Părinte Sofian a explicat simbolismul construcţiei şi a făcut referire 

îndeosebi la catapeteasma din cărămidă aparentă, care oferă viitoarei săli comunitare, ce va 

găzdui pentru început şi slujbele bisericii, „o solemnitate deosebită". 

 

Ierarhul i-a amintit pe susţinătorii constanţi ai proiectului, dar şi pe donatorii care s-au implicat 

efectiv la achitarea costurilor unor elemente ale viitoarei construcţii. 

 

Lucrările de construcţie ale Aşezământului Bisericesc, includ o biserică în stil muntenesc, o 

mănăstire-reşedinţă episcopală, precum şi un centru comunitar. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LA PAROHIA INGOLSTADT AU FOST SFINŢITE ICOANELE PICTATE DE PĂRINŢII 

COPIILOR ÎNSCRIŞI LA ŞCOALA PAROHIALĂ 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30004-2019-03-20-09-55-15.html 

 

La Parohia Ingolstadt din Germania au fost sfinţite în Duminica Ortodoxiei icoanele pictate de 

părinţii copiilor înscrişi la Şcoala parohială „Sfântul Calinic". 

 

Icoanele pe sticlă au fost pictate în ziua de sâmbătă, 16 martie, informează site-ul Parohiei 

ortodoxe româneşti „Sf. Ier. Calinic de la Cernica şi Sf. Willibald din Eichstätt" Ingolstadt, 

preluat de Romanian Global News. 

 

Părinţii prezenţi la această întâlnire au primit îndrumări pe tot parcursul derulării acestei 

activităţi din partea Monahiei Marina Muntean de la Mănăstirea „Sfinţii Martiri Brâncoveni" din 

Nürnberg. 

 

Ei au pictat în decursul a câteva ore icoane reprezentând pe Domnul Iisus Hristos şi Maica 

Domnului. 

 

„Am ales ca acest atelier de pictură icoane să se desfăşoare în ajunul unei mari sărbători a 

Bisericii Ortodoxe, respectiv Duminica I din Postul Paştilor, numită Duminica Ortodoxiei, 

întrucât Biserica face amintire în această duminică de biruinţa Ortodoxiei asupra 

iconoclasmului, fapt consemnat de Sinodul VII Ecumenic din 787, lucru reconfirmat apoi de 

Sinodul din anul 843", a explicat Părintele paroh Iulian Mihai. 

 

După Sfânta Liturghie oficiată duminică, Părintele Iulian Mihai a sfinţit icoanele pictate cu o zi 

mai înainte, acestea fiind luate ulterior de credincioşi spre a fi aşezate şi cinstite la casa 

fiecăruia. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/30004-2019-03-20-09-55-15.html
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Următoarea întâlnire a Şcolii parohiale se va organiza în apropierea Praznicului Învierii 

Domnului. 

 

Mai multe detalii despre înscriere pot fi consultate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TINERII DIN DIASPORA, ATRAŞI CU 40.000 EURO SĂ REVINĂ ÎN ŢARĂ. CARE SUNT 

CONDIŢIILE 

https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/tinerii-din-diaspora-atrasi-cu-40000-euro-sa-revina-in-tara-care-sunt-

conditiile.html?fbclid=IwAR2Lo0vccjUI1a2LLazUks9LksZENjifCP5ZCtsuxGx5bCRygp-981QEUC8 

 

Sute de români care trăiesc peste hotare sunt interesaţi de programul “Diaspora Start-Up”, 

care îi încurajează să revină acasă şi să-şi deschidă propria afacere. 

 

Primesc 40 de mii de euro, dacă proiectele lor sunt aprobate. Până acum, 50 de tineri au primit 

finanţare. 

 

Ciprian are 31 de ani şi acum un deceniu a plecat în SUA, să înveţe muzica de film. După 

finalizarea studiilor, a lucrat în mai multe corporaţii din Boston şi Los Angeles. Acum vrea să 

pornească o afacere acasă, în Iaşi. 

 

Ciprian Costin: “Fac o companie cu un software pentru compozitori, folosind inteligenta 

artificială. Facem angajări, specialişti care au fost la olimpiade naţionale, internaţionale.” 

 

Raul este inginer şi în ultimii 4 ani a lucrat în Germania. Are de gând să deschidă propria firmă 

acasă, în Arad. 

 

 Citeşte şi   

Trafic blocat şi mai multe accidente. Iarna a pus stăpânire pe câteva zone din ţară 

 

Raul Jurj: ”În planul meu de afacere am training-uri în care am zis că angajaţii mei, că voi avea 

3, ei vin, fac cursuri, care să îmi adauge valoare la planul de afacere.” 

 

https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/tinerii-din-diaspora-atrasi-cu-40000-euro-sa-revina-in-tara-care-sunt-conditiile.html?fbclid=IwAR2Lo0vccjUI1a2LLazUks9LksZENjifCP5ZCtsuxGx5bCRygp-981QEUC8
https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/tinerii-din-diaspora-atrasi-cu-40000-euro-sa-revina-in-tara-care-sunt-conditiile.html?fbclid=IwAR2Lo0vccjUI1a2LLazUks9LksZENjifCP5ZCtsuxGx5bCRygp-981QEUC8
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Alice a plecat în Marea Britanie să facă un master şi a rămas o perioadă acolo. Dar spune că 

vrea să-i mai dea o şansă României, în calitate de antreprenor. 

 

Alice Vasiloiu: “Deschid un studio de creaţie pentru antreprenori şi start-up-uri. Studio de 

creaţie, de marketing şi publicitate. Am deschis deja firmă şi în Marea Britanie şi vreau să aduc 

şi în ţară.” 

 

Programul dedicat românilor plecaţi peste hotare este iniţiat de Consiliul Naţional al 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

 

Doritorii pot accesa fonduri europene de până la 40 de mii de euro, pentru afaceri în domeniul 

tehnologiei, industriei creative sau servicii cu clienţii. 

 

Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR: “Până în prezent am avut peste 600 de români din 

diaspora care au intrat în activităţile proiectului, 400 au intrat în activităţile de mentorat, 150 de 

aplicaţii la planurile de afaceri, dintre care 50 vor fi finanţaţi.” 

 

Cei care s-au înscris în acest program au urmat cursuri de antreprenoriat şi au fost ajutaţi să 

îşi facă planurile de afaceri. 

 

Vasile Asandei, director ADR Nord Est: “Ei înţeleg că acolo oamenii sunt mai deschişi, creativi 

- şi în acest fel aduc aceste experienţe în ţară.” 

 

Potrivit Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, peste 4 milioane de romani 

lucrează în străinătate. 

 

Sursă: stirileprotv.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, 

 

19 

MINISTRUL NATALIA ELENA INTOTERO A PREZIDAT PRIMA REUNIUNE INFORMALĂ 

LA NIVEL MINISTERIAL ÎN DOMENIUL POLITICILOR PENTRU DIASPORA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezidat-prima-reuniune-informala-la-nivel-

ministerial-in-domeniul-politicilor-pentru-diaspora/ 

 

Politicile pentru diaspora, schimbul de bune practici şi creşterea gradului de coeziune a 

politicilor privind ţările cu diaspora numeroasă au fost temele de pe agenda reuniunii informale 

la nivel ministerial organizate astăzi, 18 martie 2019, de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, în contextul exercitării de către 

România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

 

La evenimentul desfăşurat la Palatul Parlamentului şi prezidat de ministrul pentru Românii de 

Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, au participat delegaţii din Lituania, Germania, Italia, 

Croaţia, Letonia, Polonia, Grecia, Cipru, Slovenia, Belgia, Ungaria, Irlanda, Spania, Cehia şi 

Marea Britanie, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe – ministrul delegat 

pentru Afaceri Europene, George Ciamba, şi secretarul de stat Victor Micula. 

 

Invitaţii au felicitat România pentru includerea subiectului diasporei pe agenda dezbaterii la 

nivel european, pe durata deţinerii Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene şi şi-au 

exprimat speranţa că subiectul va fi continuat şi de următoarele Preşedinţii. De asemenea, a 

fost evidenţiată relaţia unică şi indispensabilă dintre diaspora, Uniunea Europeană şi ţările de 

origine. 

 

Dezbaterile au vizat modalităţile prin care ţările europene au reuşit să stabilească relaţii de 

colaborare economică şi culturală cu diaspora, precum şi iniţiativele de susţinere a dezvoltării 

lingvistice şi culturale a acesteia, prilejuit un schimb de bune practici la nivel european în 

vederea creşterii gradul de coeziune a politicilor privind ţările cu diaspora numeroasă. 

http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezidat-prima-reuniune-informala-la-nivel-ministerial-in-domeniul-politicilor-pentru-diaspora/
http://www.mprp.gov.ro/web/ministrul-natalia-elena-intotero-a-prezidat-prima-reuniune-informala-la-nivel-ministerial-in-domeniul-politicilor-pentru-diaspora/
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Totodată, au fost prezentate şi dezbătute diversele strategii naţionale privind diaspora, în 

statele în care există o asemenea strategie. 

 

Ministrul Natalia Elena Intotero a reiterat caracterul de pionierat al evenimentului la nivel 

european privind diaspora din UE, precum şi necesitatea ca diaspora să constituie o temă pe 

agenda europeană. 

 

“Este un moment de însemnătate majoră pentru România să putem găzdui primul eveniment 

la nivel ministerial dedicat diasporei. Dat fiind numărul semnificativ de români stabiliţi dincolo 

de graniţele ţării, dar şi numărul mare de cetăţeni ai altor state membre care lucrează, 

studiază, trăiesc în alte ţări decât cele de origine, avem responsabilitatea să activăm 

mecanismele europene necesare dezvoltării şi promovării politicilor care să conducă la 

integrarea membrilor comunităţii aparţinând diasporei, precum şi cele dedicate sprijinirii 

procesului de reîntoarcere în ţările de origine”, a declarat Natalia Elena Intotero. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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MRP ANUNŢĂ ÎNCEPEREA PRIMEI SESIUNI DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2019 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-primei-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunţă începerea primei sesiuni de finanţare pentru 

anul 2019, în perioada 20 martie – 04 aprilie. 

 

Solicitanţii pot transmite documentele conform “Ghidului Beneficiarului 2019” în perioada mai 

sus menţionată, atât pe adresa de e-mail proiecte@mprp.gov.ro, cât şi prin poştă/curier sau 

personal, la adresa Bulevardul Primăverii nr. 22, sector 1, Bucureşti. 

 

Liniile prioritare pentru acest an sunt „Educaţie” – Nicolae Iorga, „Preşedinţia Consiliului 

Uniunii Europene” (doar pentru prima sesiune) şi „Mass-media” – Mihai Eminescu. 

 

GHIDUL BENEFICIARULUI 2019 

Documentar 2019 

Cerere-de-finanţare 2019 (Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/mrp-anunta-inceperea-primei-sesiuni-de-finantare-pentru-anul-2019/
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O NOUĂ EDIŢIE A TÂRGULUI DE CARTE DE LA LEIPZIG 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30002-2019-03-20-09-46-38.html 

 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează în perioada 21 – 24 martie 2019, 

participarea României la o nouă ediţie a Târgului de Carte de la Leipzig, se arată într-un 

comunicat de presă primit la redacţie, preluat de Romanian Global News. 

 

Cu această ocazie, autorii români - Ioana Baetica Morpurgo şi Gabriela Adameşteanu - vor 

participa la evenimente organizate de Reţeaua Traduki, în care România este membru cu 

drepturi depline începând din luna aprilie a anului 2015. 

 

Participarea din acest an la Târgul de la Carte de la Leipzig se înscrie în calendarul de acţiuni 

ulterioare programului de ţară invitată de onoare la ediţia din anul 2018. 

 

Ediţia din acest an a târgului are o semnificaţie aparte pentru literatura română. Astfel, doi 

traducători de origine română au fost nominalizaţi la Premiul Târgului de Carte de la Leipzig 

pentru Traducere. Aceşti sunt Eva Ruth Wemme pentru traducerea romanului „Dimineaţă 

pierdută" de Gabriela Adameşteanu (apărut în limba germană la Die Andere Bibliothek, în anul 

2018), respectiv, Georg Aescht pentru traducerea romanului „Pădurea spânzuraţilor" de Liviu 

Rebreanu (apărut în limba germană la editura Zsonlay, în anul 2018). Acest fapt a fost marcat 

printr-o grafică specială la standul României, acesta fiind situat în Hala 4, poziţia E301, pe o 

suprafaţă de 100 mp. 

 

La evenimentele organizate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se vor dezbate teme 

precum: romanul contemporan, poezia, critica literară, importanţa traducerii, promovarea 

literaturii române în spaţiul de limbă germană, literatura pentru copii şi tineret, migraţia şi 

drepturile omului în literatură. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/30002-2019-03-20-09-46-38.html
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Programul complet al evenimentelor româneşti, cu ocazia Târgului de Carte de la Leipzig, 

ediţia 21 – 24 martie 2019: 

 

Joi, 21 martie 

 

14:00-16:00 | Standul României 

 

Proză din Europa: Noi apariţii editoriale semnate de Goderdsi Tschocheli, Carmen Elisabeth 

Puchianu, Barbara Zeizinger, Irgnard Maria Ostermann şi Daniel Banulescu. Participă: Georg 

Aescht, Traian Pop (editor). Moderare: Horst Samson şi Maja Lisowski 

 

Organizatori: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Pop Verlag. 

 

16:00-17:00 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Poezie din Europa. Noi apariţii editoriale semnate de Hans Bender, Ilse Hehn, Daniel 

Bănulescu, Irma Shiolasvilli, Micho Cvetic, Milan Hrabal şi Charlotte Ueckert. Moderare: 

Barbara Zeizinger. 

 

Organizator: Pop Verlag 

 

Vineri, 22 martie 

 

12.30 – 13.30 | Standul Traduki 

 

Belladonna: O dimineaţă pierdută. Două doamne deosebite ale literaturii europene. 
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Participanţi: Gabriela Adameşteanu, Brigitte Döbert, Blanke Stipetić. Moderare: Jörg Plath. 

Traducere: Eva Ruth Wemme. 

 

Organizatori: Traduki, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

14.00 – 15.00 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Umanitate şi societate. Dezbatere. Participă: Ştefan Baghiu şi Ioana Baetica Morpurgo. 

Moderare: Georg Aescht. Traducere: Jan Cornelius 

 

Organizator: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

15.00 – 16.00 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Eveniment Pop Verlag – Lansare Daniel Bănulescu (Pop Verlag, 2018). Participă: Daniel 

Bănulescu, Traian Pop (editor). Moderare şi traducere: Ernest Wichner 

 

Organizatori: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Pop Verlag 

 

16.00 – 17.30 | Bunte Büchothek Leipzig, des 17. Juni 11 Str., Leipzig 

 

Lectură Irina Dobrescu din volumul „Lupul jucător de poker". 

 

Organizatori: Bunten Büchothek/ WeltOffen e.V., Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

Sâmbătă, 23 martie 
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11.00 – 12.00 | Standul Traduki 

 

Chronos se reculege. Despre eroism şi ipocrizie. Cu autoarele Ioana Baetica Morpurgo, Mojca 

Kumerdej. Moderare: Barbara Anderlič. 

 

Organizator: Traduki 

 

13.00 – 14.00 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Eveniment prezentare carte Ştefan Baghiu „Cultura traducerii în România" (ed. Peter Lang 

2018). Participă: Ştefan Baghiu, Georg Aescht, editor. Moderare: Georg Aescht. Traducere: 

Jan Cornelius 

 

Organizator: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

14.30-15.30 | Forum OstSüdOst 

 

La limită. Migraţia şi drepturile omului. Discuţie cu Ioana Baetica Morpurgo, Gabriela 

Adameşteanu, Georg Aescht, Ernest Wichner. Moderare: Ernest Wichner. Traducere: Georg 

Aescht. 

 

Organizator: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

16.00 – 18.30 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Eveniment Pop Verlag: "După 30 de ani" Lectură dezbatere cu autori din Germania, Cehia, 
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Polonia, România si Serbia. Participă: Benedikt Dyrlich, Milan Hrabal, Micho Cvetic, Horst 

Samson, Peter Gehrisch, Traian Pop Traian, Andreas Saurer. Moderare: Gerdt Weiskirchen. 

 

Organizator: Pop Verlag 

 

20.00 | UT Connewitz 

 

Balkan Nacht. Found in Translation 

 

Participanţi: Gabriela Adameşteanu, Pavle Goranović, Gary Kaufmann, Lisandri Kola, Frosina 

Parmakovska, Ana Ristović, Ana Schnabl, Tijan Sila şi Faruk Šehić. Moderare: Aylin Rieger şi 

Hana Stojić. Formaţie: Andrra. 

 

Organizator: Traduki 

 

Duminică, 24 martie 

 

11.00 – 11.30 | Hala 2, Stand H600 

 

Lectură Irina Dobrescu din cartea „Lupul jucător de poker". 

 

Organizatori: WeltOffen e.V., Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

12.00-13.00 | Cafe Europa 

 

Literatura română şi viitorul ei pe piaţa de carte germană. Participă: Ernest Wichner, Georg 

Aescht, Jan Cornelius, Daniel Bănulescu, Ioana Baetica Morpurgo, Ştefan Baghiu. Moderare: 
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Ernest Wichner. Traducere: Jan Cornelius. 

 

Organizator: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 

 

14:00-15:00 | Standul României, Hala 4, E301 

 

Scriitori din Germania despre Caţa. Lectură dezbatere cu Frieder Schuller şi alţi autori. 

Prezentarea noii apariţii editoriale a ultimei laureate: Dagmar Duzil, Cu şi despre Caţa. 

 

Organizator: Pop Verlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MARIA TĂNASE, AMÁLIA RODRIGUES, ÉDITH PIAF, O TRIADĂ DE AUR PROPUSĂ DE 

ROMÂNIA LA SĂRBĂTOAREA FRANCOFONIEI DE LA LISABONA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29994-2019-03-19-10-26-14.html 

 

Ca în fiecare an, România este şi în 2019 unul dintre partenerii majori ai Sărbătorii 

Francofoniei din capitala Portugaliei, care va avea loc în data de 23 martie, la Cineteatro 

Capitólio, începând cu ora 14.00. La această ediţie, ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada 

României în Republica Portugheză, organizează concertul „Édith.Amália.Maria", susţinut de 

marele fadist Paulo Bragança, transmite Romanian Global News. 

 

După ce ne-a încântat cu vocea sa în 2018, la festivalul „Cerbul de Aur" de la Braşov, într-un 

concert în care a reluat, îmbogăţind-o cu propria-i cu sensibilitate, piesa „Lume, lume" a Mariei 

Tănase, Paulo Bragança reînnoieşte cu ocazia Sărbătorii Francofoniei de la Lisabona 

provocarea de a cânta piese ale legendarei cântăreţe din România, interpretând noi piese din 

repertoriul acesteia. 

 

„Până când nu te iubeam" şi „Cine iubeşte şi lasă", piese devenite iconice graţie intepretării 

„Măiastrei", vor fi cântate de Paulo Bragança împreună cu piese din repertoriul Amáliei 

Rodrigues şi al marii Edith Piaf propunând astfel, în manieră proprie, desenul unui Panteon sui 

generis al cântecului european. Artistul portughez pătrunde până în fibra cea mai intimă a 

pieselor amintite, reuşind să le dea o nouă viaţă nu doar graţie vocii sale ample, cu inflexiuni 

patetice, ci şi manierei moderne şi inovatoare de lectură a partiturilor. 

 

Sărbătoarea Francofoniei a devenit o sărbătoare populară în Lisabona şi reuneşte în acest an 

concerte şi spectacole de dans propuse de 14 ţări (Andorra, Argentina, Belgia, Canada, 

Coasta de Fildeş, Egipt, Elveţia, Franţa, Georgia, Luxemburg, Maroc, România, Senegal şi 

Tunisia), autorităţi locale şi numeroase organizaţii şi asociaţii. În acest cadru, concertul lui 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/29994-2019-03-19-10-26-14.html
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Paulo Bragança (la ora 22.00) se conturează ca un moment de vârf al manifestării. 

 

România va fi prezentă în cadrul Sărbătorii Francofoniei şi cu un stand propriu, cu materiale de 

informare, în cadrul Village Francophone, organizat în data de 23 martie, la Cineteatro 

Capitólio, între orele 14.00 şi 18.00, iar între orele 19.00 – 20.30, vizitatorii vor putea degusta 

surprize gastronomice tradiţionale româneşti. 
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