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ACADEMIA ROMÂNĂ ÎŞI REAFIRMĂ PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA 

IDENTITATEA ISTORICĂ ŞI LINGVISTICĂ A ROMÂNILOR DIN NORDUL ŞI DIN SUDUL 

DUNĂRII 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28298-2018-07-26-08-56-17.html 

 

În anul Centenarului Marii Uniri a românilor, Academia Română îşi reafirmă punctul de vedere 

cu privire la identitatea istorică şi lingvistică a românilor din nordul şi din sudul Dunării, 

transmite Romanian Global News, citând cu comunicat de presă al Academiei Române. 

 

Conform adevărului ştiinţific, poporul român are patru ramuri istorice - dacoromâni, aromâni, 

meglenoromâni, istroromâni - vorbitori ai dialectelor limbii române, dacoromân, aromân, 

meglenoromân, istroromân. Toţi aceşti români formează o unitate etnică şi vorbesc aceeaşi 

limbă. 

 

Dialectele româneşti - dacoromân, aromân, meglenoromân şi istroromân - se întâlnesc într-un 

spaţiu vast, din Maramureş şi Carpaţii nordici în nord până în Epir şi Tesalia în sud, din Istria, 

la Marea Adriatică în vest până la Marea Neagră şi dincolo de Nistru în est. Vorbitorii lor sunt 

urmaşii populaţiei autohtone romanizate din Imperiul Roman de Răsărit. 

 

Atestate în trecut pe un teritoriu unitar, în nordul şi în sudul Dunării, dialectele româneşti s au 

izolat de-a lungul timpului, în urma pătrunderii slavilor în Peninsula Balcanică începând cu 

secolul al VII-lea, fapt care a determinat unele deplasări ale vorbitorilor în acest spaţiu 

geografic în perioada Evului Mediu. Dacoromânii sunt continuatorii românităţii nord-dunărene, 

în timp ce aromânii, meglenoromânii şi istroromânii sunt continuatorii românităţii sud-

dunărene.Unitatea dialectelor româneşti a fost 

 

susţinută unanim de-a lungul timpului de către cei mai importanţi lingvişti români (Ovid 

Densuşianu, Alexandru Philippide, Sextil Puşcariu, Theodor Capidan, Alexandru Rosetti, 

Tache Papahagi, Eugeniu Coşeriu) şi străini (Wilhelm Meyer-Lubke, Gustav Weigand, Matteo 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/28298-2018-07-26-08-56-17.html
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Bartoli, Giuliano Bonfante, Alf Lombard, Carlo Tagliavini, Gerhard Rohlfs). 

 

Româna e prezentată ca o limbă unitară, cu cele patru dialecte (dacoromân, aromân, 

meglenoromân, istroromân) în enciclopediile străine: The Encyclopaedia Americana, vol. 23, 

1919; Encyclopaedia Britannica, vol 19, 1911; The New Encyclopaedia Britannica, 

Macropaedia, vol. 15, 1981); Grand Larousse Encyclopedique, vol. 1, 1964; Brockhaus 

Enzyklopadie, vol. 17, 1981; Dizionario Enciclopedico Italiano, vol. 10, 1961. 

 

Academia Română ia act cu îngrijorare de continuarea şi intensificarea unor activităţi politice 

care urmăresc denaturarea adevărului cu privire la aromâni şi la dialectul aromân. Scopul 

acestor activităţi este declararea aromânilor ca minoritate naţională în România, ca popor 

armân, distinct de poporul român, având o limbă proprie, armâna, diferită de limba română. 

Aceste activităţi fac parte dintr-o acţiune mai largă de separare a românilor sud-dunăreni - 

aromâni, meglenoromâni, istroromâni, vlahi timoceni, ca şi a altor români din afara graniţelor 

României (românii timoceni, basarabeni, herţeni, maramureşeni etc.) - de limba şi poporul 

român. 

 

Precizăm că articolul 3, paragraful 1 din Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor 

Naţionale (CCPMN), adoptată de Consiliului Europei la Strasbourg, în 1 februarie 1995 şi 

intrată în vigoare la 1 februarie 1998, prevede dreptul oricărei persoane aparţinând unei 

minorităţi naţionale de a alege liber să fie tratată ca atare sau nu. 

Paragraful 35 din Raportul Explicativ al CCPMN (ETS No. 157) stipulează însă că din 

Paragraful 1 al numitului articol nu trebuie înţeles că o persoană are dreptul să îşi aleagă 

arbitrar apartenenţa la o minoritate naţională, ci că această alegere individuală este inseparabil 

legată de criterii obiective, relevante pentru identitatea persoanei respective. Prin urmare, 

trebuie respectate criteriile ştiinţifice în asumarea identităţii naţionale şi lingvistice a 

colectivităţilor şi a individului. 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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POVEŞTILE ROMÂNILOR DIN UCRAINA POT FI VĂZUTE ŞI LA TVR1 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28294-2018-07-26-08-45-26.html 

 

Din 21 iulie cele 11 episoade dedicate comunităţilor istorice de români din Ucraina au început 

a fi difuzate şi pe TVR1. Episoadele pot fi urmărite in fiecare sâmbată de la ora 8.00 a.m., 

transmite echipa " La un pas de România", preluat de Romanian Global News. 

 

În contextul aprobării Legii educaţiei în Ucraina prin care se restricţionează, până la eliminare, 

învăţământul în limbile minorităţilor naţionale. TVRinternaţional a iniţiat o campanie dedicată 

comunităţilor istorice de români din Ucraina. Au fost realizat filmari în cele 3 regiuni în care 

există români (Transcarpatia, Cernăuţi, Odesa), iar echipel e emisiunii La un pas de România 

au încercat să redea cât mai obiectiv posibil situaţia actuală a comunităţilor româneşti din 

Ucraina de azi. Dacă în Regiunile Transcarpatia şi Cernăuţi există grădiniţe, şcoli şi licee în 

limba română, în Regiunea Odesa de mai bine de 20 de ani şcolile româneşti au fost înlocuite 

cu şcolile naţionale în inventata limbă moldovenească, în oraşele mari ale regiunii (Ismail, 

Reni, Cetatea Albă, Beograd, Chilia, Odesa, Tatar Bunar) numai există nici măcar şcoli 

moldoveneşti, ci doar învăţământ în limba rusă şi mai nou ucraineană. 

 

Prin cele cele 11 ediţii (cate 3 din fiecare regiune + 2 episoade cu concluziile şi cu posibile 

soluţii de sprijinire a comunităţilor de români din Ucraina şi în mod special din Regiunea Odesa 

unde situaţia este extrem de gravă) filmate în Ucraina, TVRinternaţional încearcă să tragă un 

semnal de alarmă faţă de situaţia minorităţii române din Ucraina, de faptul că sub ochii nostri şi 

profitând de necunoaşterea situaţiei reale, statul român nu se implică decât formal în sprijinirea 

românilor din Ucraina care se văd părăsiţi de ţara mama, în lupta lor pentru păstrarea 

tradiţiilor, obiceiurilor şi mai ales a limbii materne. 

 

Timp de mai bine de trei luni(din februarie pana in aprilie 2018) echipa emisiunii "La un pas de 

România"a străbătut satele şi oraşele Ucrainei de azi în căutarea românilor şi a limbii române. 

Călătoria jurnalistică a început din Maramureşul istoric de peste Tisa, apoi a trecut prin 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28294-2018-07-26-08-45-26.html
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Cernăuţi şi s-a încheiat în ţinutul dintre gurile Dunării şi Limanul Nistrului. 7000 de kilometri şi 

câteva zeci de mii de minute filmate. Am vrut să vedem, să simţim şi să transmitem mai 

departe cum trăiesc românii din comunităţile istorice din Ucraina, cum le este viaţa afectă de 

hotărâri politice sau indiferenţe diplomatice. Prin acest demers jurnalistic am intenţionat să 

arătăm care este situaţia reală din cele mai importante comunităţile de români din Ucraina de 

azi. Pericolul asimilării este real, pierderea identităţii entice este o realitate cruntă, mai ales în 

Regiunea Odesa, iar limba română se transformă treptat în lmba bunicilor de la sat...şi cam 

atât. La oraş, ca să poţi învăţa în Ucraina trebuie să ştii limba ucraineană sau rusa. 

 

Românii din Ucraina, atâţia cât mai sunt ştiuţi de lume şi de un Dumnezeu din ce în ce mai 

trist, continuă să-şi trăiască viaţa luptând în fiecare clipă pentru ca limba strămoşească, 

tradiţiile, credinţa adevărată să le fie moştenire în veac copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor... 

 

Cele 11 episoade pot fi văzute şi pe youtube accesand link-urile de mai jos: 

 

- ep.1 - primul episod filmat în Regiunea Transcarpatia dedicate sărbătorii limbii materne, în 

contextual adoptării noii legi a educaţiei 

(https://www.youtube.com/watch?v=mxeV65w_kNs&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg&index=4) 

 

- ep.2 - ep. al doilea episod din Regiunea Transcarpatia despre existenţa de epste 240 de ani 

a învăţământului în limba română în această regiune 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rk9IZ0d8550&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg&index=5) 

 

- ep.3 - al treilea episod din Transcarpatia despre LIceul "Mihai Eminescu", singurul de limba 

română din regiune. Funcţionează şi a fost construit doar pe baza implicării unor asociaţii din 

Baia Mare, fără sprijinul statului român. Clădirea este doar jumătate amenajată, pentru 

restul...nu au maie xistat bani. Sunt mulţi elevi care ar dori să se înscrie la liceu...dar nu există 
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spaţiu amenajat care să le permit să înveţe în limba română. Mai este nevoie de 300.000 de 

euro. În tot acest timp statul român sprijină cu sume mari de bani comunitatea uvraineană din 

România şi singurul liceu ucrainean care se află în Sighetul Marmaţiei. 

(https://www.youtube.com/watch?v=BivGlu8UwVI&index=6&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg) 

 

- ep.4 - primul episod din Regiunea Cernăuţi vorbeşte despre situaţia reală din şcolile 

româneşti din Cernăuţi şi satele învecinate. Este făcută şi o paralelă cu situaţia şcolilor 

ucrainene din judetul Suceava 

(https://www.youtube.com/watch?v=kTMbDs_eZng&index=8&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg) 

 

- ep.5 - al doilea episod din Regiunea Cernăuţi povesteşte despre situaţia actuală a etnicilor 

români din regiune, despre isntituţiile şi şcolile româneşti care au devenit, în ultimele luni, ţinta 

ultarnaţionaliştilor ucraineni (https://www.youtube.com/watch?v=rZzwZ3CH_8M&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg&index=9) 

 

- ep.6 - al treilea episod din Regiunea Cernăuţi vorbeşte despre tragedia petrecută la Lunca 

Prutului în perioada sovietică şi de felul în care au fost afectate familiile celor îmuşcaţi şi 

aruncaţi în gropi commune pentru simplul fapt că nu au vrut să renunţe la limba şi tradiţiile lor 

(https://www.youtube.com/watch?v=M7qKjSNSy5U&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg&index=7) 

 

- ep.7- primul episod filmat în Regiunea Odesa care povesteşte despre felul cum statul 

ucrainean nu recunoaşte existenţa românilor în această zonă, şi felul în care sunt forţaţi să 

trăiască cei care îşi asumă riscul de a trăi şi de a vorbi româneşte 

(https://www.youtube.com/watch?v=X_RzM2D1eyY&index=10&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg) 
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-ep.8 - al doilea episod filmat în Regiunea Odesa este despre cum au fost transformate şcolile 

româneşti în şcoli moldoveneşti şi cum limba moldovenească este arma statului ucrainean în 

lupta pentru asimiliarea minorităţii româneşti de la gurile Dunării 

(https://www.youtube.com/watch?v=kM-GhGukePg&index=11&list=PLxO8-

C91Lp92Gc2TzdV0qM5SEwTt1kKsg) 

 

- ep.9 – al treilea episod din Regiunea Odesa vorbeşte despre Centrul de Informare al 

României din Ismail, singurul loc de altfel, în afara Consulatului general al Românei de la 

Odesa, acceptat ca reprezentat al Românei în regiune, de catre statul ucrainean. Centrul este 

însă parte a Universităţii de Stat din Ismail şi i se atribuie mai mult o component academică. 

https://www.youtube.com/watch?v=nxu0rx0ebZQ&list=PLBncFTvd-c2Lstz-_hxSvh2LMbN4_-

mbF&index=13 

 

- ep.110&11 - concluziile campaniei dedicate comunităţilor de români din Ucraina: ce se mai 

poate face, de ce au cu adevărat nevoie românii din cele 3 regiuni din Ucraina şi mai ales care 

sunt priorităţile pentru a stopa asimilarea forţată.( 

https://www.youtube.com/watch?v=1kFh49M6LIc si 

https://www.youtube.com/watch?v=dwpTr5gKQ4E) 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE DE 

ETNIE ROMÂNĂ DE PESTE HOTARE 

https://www.timpromanesc.ro/congresul-cadrelor-didactice-din-romania-si-al-cadrelor-didactice-de-etnie-romana-

de-peste-hotare/ 

 

Învăţători, educatoare, profesori de gimnaziu sau liceu sunt invitaţi să participe la Congresul 

Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice de Etnie Română de peste Hotare, al 

41-lea Congres al AGIRo, la Alba- Iulia, în perioada 6 – 9 august 2018, cu ocazia Centenarului 

Marii Uniri.Câteva sute de cadre didactice din România, Republica Moldova, regiunile Cernăuţi 

şi Odessa din Ucraina şi din Serbia dintre Timoc şi Morava şi-au rezervat deja locuri în 

hotelurile din Cetatea Unirii şi au închiriat Casa de Cultură a Sindicatelor pentru 7 şi 8 august. 

 

Vor fi şi oaspeţi de seamă fiindcă la congresele AGIRo (primul ţinut în 1898) nu au lipsit 

preşedintele ţării, preşedinţi ai academiei române, miniştri, rectori. Monarhul ţării spunea la 

unul dintre aceste congrese că ”dacă soarta nu m-ar fi pus acolo unde sunt aş fi fost învăţător”. 

 

Vor fi susţinute numeroase cursuri şi ateliere şi vor fi invitaţi speciali din mediul didactic şi 

cultural. Se vor putea face înscrieri şi la un curs cu credite. Edituri prestigioase îşi vor prezenta 

noutăţile şi vor distribui pachete gratuite participanţilor. La Alba-Iulia se vor distribui şi cele 500 

de volume din ”Portrete de dascăli”, ”Buletinul Congresului” şi Revista AGIRo. 

 

 

Foto:meageruldealba.ro 

https://www.timpromanesc.ro/congresul-cadrelor-didactice-din-romania-si-al-cadrelor-didactice-de-etnie-romana-de-peste-hotare/
https://www.timpromanesc.ro/congresul-cadrelor-didactice-din-romania-si-al-cadrelor-didactice-de-etnie-romana-de-peste-hotare/
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Se va face vorbire şi despre rolul dascălilor în înfăptuirea Unirii. La 1 decembrie 1918 au 

participat ca delegaţi de drept câte doi delegaţi de la fiecare dintre cele 37 reuniuni 

învăţătoreşti din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş şi câte un delegat de la fiecare dintre 

cele 27 şcoli secundare, institute teologice, pedagogice şi şcoli civile româneşti. Cadre 

didactice au mai participat atunci şi ca delegaţi aleşi în cercurile electorale româneşti dar şi 

delegaţi reprezentând societăţi culturale sau secţiuni comitatense ale gărzii naţionale. Pe 

lângă aceşti învăţători şi profesori cu drept de vot au mai fost prezenţi la Marea Adunare 

Naţională alte sute de cadre didactice însoţind sătenii români din toate zările Transilvaniei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TABĂRĂ DE SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ LA ALMERIA (SPANIA) 

https://www.timpromanesc.ro/tabara-de-spiritualitate-si-cultura-romaneasca-la-almeria-spania/ 

 

35 de tineri din comunităţile româneşti din Madrid, Boadilla del Monte, Brunete, Leganes, 

Valdemoro, San Martin de la Vega, Mejorada del Campo, Valencia, Malaga, Almeria au 

participat, în perioada 15-21 iulie 2018, la tabăra de spiritualitate şi cultură românească de la 

Almeria, în Spania. 

 

Copiii şi tinerii au beneficiat de cursuri de limba şi literatura română şi de formare 

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

au marcat evenimentul Marii Uniri. 

 

Proiectul a avut drept scop informarea şi formarea tinerilor cu privire la contextul social în care  

trăiesc şi se dezvoltă. Un alt aspect urmărit a fost şi cel de formare duhovnicească, asigurat 

prin seminariile susţinute de preoţii care au făcut parte din echipa de coordonare, seminarii 

care au fost concepute astfel încât să îmbine educaţia formală, şi pe cea nonformală. 

 

Tabăra de cultură şi spiritualitate de la Almeria a fost cea de-a doua dintr-o serie de trei tabere 

care au loc în perioada 8 iulie-4 august 2018  în Spania şi a fost organizată de Institutul 

”Eudoxiu Hurmuzachi”pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Episcopia Spaniei şi 

Portugaliei. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/tabara-de-spiritualitate-si-cultura-romaneasca-la-almeria-spania/
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INCENDII MAJORE DE PĂDURE ÎN SUEDIA 

https://www.timpromanesc.ro/incendii-majore-de-padure-in-suedia/ 

 

În Suedia că există mai multe incendii majore de pădure, atenţionează Ministerul Afacerilor 

Externe. 

 

Sunt afectate regiunile Dalarna, Jämtland şi Gävleborg (nordul şi centrul Suediei). În unele 

localităţi, autorităţile au organizat evacuări parţiale. De asemenea, pe tot teritoriul suedez 

există un risc crescut de incendiu în păduri şi este interzisă orice fel de activitate care poate 

genera foc deschis. 

 

Cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Suedia pot solicita 

asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Stockholm, iar cei care 

are se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi 

telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Regatul Suediei: 

+46736985463. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/incendii-majore-de-padure-in-suedia/
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MĂSURI ŞI TERMENE CLARE PENTRU REDUCEREA TIMPILOR DE AŞTEPTARE LA 

FRONTIERĂ 

https://www.timpromanesc.ro/masuri-si-termene-clare-pentru-reducerea-timpilor-de-asteptare-la-frontiera/ 

 

Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi, 24 iulie a.c., Memorandumul cu tema: Măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii în punctele de trecere a frontierei, în scopul reducerii timpilor de 

aşteptare.România gestionează o parte importantă a frontierelor externe ale U.E., fapt ce 

implică asigurarea unui echilibru între efectuarea controalelor amănunţite şi supravegherea 

frontierei, pe de o parte, şi asigurarea fluenţei traficului de pasageri şi a mijloacelor de 

transport în punctele de trecere a frontierei, pe de altă parte. 

 

În acest context, se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea nivelului de securitate al 

frontierei, precum şi a resurselor umane şi materiale, a logisticii şi a capacităţii de control din 

punctele de trecere a frontierei, cu respectarea cerinţelor definite la nivel european, raportate 

la necesităţile operaţionale, fluxul de pasageri şi rezultatele analizelor de risc. 

 

Memorandumul a fost elaborat la iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne şi stabileşte o serie de 

activităţi pe termen scurt şi lung pentru mai multe instituţii (Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul 

Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Externe), pornind de 

la analiza principalilor factori care generează creşterea timpilor de aşteptare în punctele de 

trecere a frontierei. 

 

Principalii factori identificaţi sunt: 

 

–     infrastructură rutieră neadecvată pentru valorile de trafic anuale, atât pentru marfă, cât şi 

pentru călători; 

 

–    subdimensionarea capacităţii de control din punctele de trecere a frontierei, în comparaţie 

https://www.timpromanesc.ro/masuri-si-termene-clare-pentru-reducerea-timpilor-de-asteptare-la-frontiera/
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cu nivelul traficului de pasageri şi de mijloace de transport; 

 

–        numărul limitat de poliţişti alocat de către Poliţia Ungară, respectiv Poliţia de Frontieră 

Bulgară; 

 

–     introducerea de măsuri unilaterale de către statele vecine privind verificarea suplimentară 

a mijloacelor de transport marfă. 

 

–  introducerea verificărilor sistematice în punctele de trecere a frontierei în baza cerinţelor UE. 

 

La toate acestea se adaugă numărul mare de pasageri înregistrat în punctele de frontieră 

(aeroportuare şi rutiere), atât la intrare, cât şi la ieşire, în perioada sărbătorilor religioase şi a 

sezonului estival/de iarnă. 

 

Memorandumul stabileşte responsabilităţi pentru fiecare instituţie şi un calendar cu termene 

clare pentru punerea în aplicare a măsurilor de eficientizare a activităţii şi capacităţii de control. 

 

Una dintre măsurile stabilite prin memorandum este preluarea, în administrare, de către 

Ministerul Transporturilor şi în concesionarea C.N.A.I.R., a infrastructurii rutiere (inclusiv 

amenajări rutiere, parcări, bretele de acces) aferentă tuturor punctelor de trecere a frontierei 

rutiere pentru a putea realiza investiţiile necesare modernizării punctelor. Primele puncte 

preluate vor fi Petea, Borş, Giurgiu, Vama Veche. 

 

Pe termen lung, se intenţionează şi o creştere a numărului de benzi, acolo  unde este necesar, 

pe sensul de intrare/ieşire astfel încât să fie redus timpul de aşteptare pentru efectuarea 

controlului. 

 

De asemenea, vor fi desfăşurate activităţi pentru: 
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alocarea de fonduri, dacă este cazul, în vederea realizării de investiţii pentru 

amenajarea/modernizarea/dezvoltarea capacităţii de control în punctele de trecere a frontierei 

(naval, feroviar, rutier, aeroportuar); 

alocarea de fonduri financiare necesare suplimentării numărului de angajaţi ai Poliţiei de 

Frontieră. şi ai A.N.A.F., în punctele de trecere ale frontierei; 

iniţierea demersurilor bilaterale pe lângă statele vecine, pentru identificarea soluţiilor de 

fluidizare a traficului pe sensul de ieşire din România. 

Memorandumul prevede, de asemenea, necesitatea întreprinderii unor demersuri diplomatice 

de către MAE, în coordonare cu instituţiile cu atribuţii în materia controlului la frontieră, pentru 

corelarea măsurilor propuse la nivel naţional, cu măsuri similare adoptate de statele vecine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SERVICIILE DE PAŞAPOARTE BUCUREŞTI ŞI ILFOV ÎŞI PRELUNGESC PROGRAMUL 

DE LUCRU 

https://www.timpromanesc.ro/serviciile-de-pasapoarte-bucuresti-si-ilfov-isi-prelungesc-programul-de-lucru/ 

 

Serviciile de paşapoarte Bucureşti şi Ilfov îşi vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru 

a putea gestiona un număr mai mare de cereri şi pentru a reduce aglomeraţia. Astfel, în zilele 

de luni, marţi şi miercuri serviciile de paşapoarte vor funcţiona până la orele 18.30, iar în zilele 

de joi şi vineri până la orele 16.30. 

 

Programul prelungit este valabil până la 31 august a.c., când experienţa ultimilor ani a arătat 

că numărul cetăţenilor care solicită paşapoarte este mai ridicat comparativ cu restul anului. 

 

Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, structurile de paşapoarte funcţionează în două centre 

comerciale Plaza România şi ParkLake, numărul total de ghişee fiind de 42. Timpul mediu de 

procesare al unei cereri este de şapte minute la oricare dintre sedii. 

 

Li se recomandă cetăţenilor să îşi facă programare online pe site-ul pasapoarte.ro, în acest 

caz, timpul de aşteptare la ghişeu fiind zero. 

 

Reamintim că începând cu data de 20 iulie 2018 au intrat în vigoare modificările aduse Legii 

nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate la iniţiativa 

Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Afacerilor Externe în contextul măsurilor luate 

pentru reducerea aglomeraţiei de la structurile de eliberare a paşapoartelor din ţară şi din 

străinătate. 

 

Principala noutate este creşterea valabilităţii paşaportului simplu electronic pentru persoanele 

de peste 18 ani, de la 5 la 10 ani. 

 

De asemenea, se schimbă condiţiile de eliberare a paşaportului simplu temporar. Acesta se va 

https://www.timpromanesc.ro/serviciile-de-pasapoarte-bucuresti-si-ilfov-isi-prelungesc-programul-de-lucru/
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elibera doar în situaţii obiective, în baza unor documente care justifică urgenţa deplasării, din 

motive familiale, de sănătate sau profesionale, care nu permit aşteptarea timpului necesar 

pentru eliberarea unui paşaport electronic. În astfel de cazuri, termenul de soluţionare a cererii 

de eliberare a documentului de călătorie temporar este de cel mult 3 zile lucrătoare. 

 

Cetăţenii care nu doresc un paşaport simplu electronic sau nu pot prezenta documentele care 

să justifice urgenţa deplasării, vor primi paşaport temporar în termenul de eliberare a 

documentului electronic: maxim 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în ţară, şi cel 

mult 90 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în străinătate. 

 

 

Foto: national.ro 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PROIECTE PENTRU TÂNĂRA GENERAŢIE DIN DIASPORA DE MOBILITATE 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-pentru-tanara-generatie-din-diaspora-de-mobilitate/ 

 

Duminică, 22 iulie a.c. secretarul de Stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni, Lilla 

Debelka, a participat la festivitatea de închidere a Şcolii de Vară de la Rignano Flaminio din 

Italia.Potrivit comunicatului de presă, proiectul, finanţat de MRP, are drept scop cultivarea 

imaginii pozitive a României şi întărirea sentimentului de apartenenţă la identitatea 

românească a tinerei generaţii de origine română din Diaspora. Realizarea proiectului nu ar fi 

fost posibilă fără implicarea şi sprijinul Ieromonahului Ştefan (Victor Simion), egumenul 

Schitului Ortodox Român “Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din localitatea Pian Paradiso, Civita 

Castellana, Italia. 

 

Filosoful şi scriitorul român, Vasile Conta, sublinia un fapt important: ”Dacă un popor nu are o 

tinerime entuziastă, cultă şi cu dor de ţară, e pierdut pentru totdeauna”. 

 

Potrivit demnitarului român, rostul nostru este acela de a ţine  trează dragostea copiilor şi a 

tinerilor pentru naţiunea română şi de a le insufla, în fiecare zi, valorile poporului nostru, care a 

luptat pentru fiecare ideal social, politic şi cultural. “Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

susţine copiii şi tinerii români din ţară şi din afara graniţelor, considerând că aceştia reprezintă 

viitorul naţiunii noastre şi posibilitatea de a păstra obiceiurile şi tradiţiile, cultura şi 

spiritualitatea românească”, a evidenţiat secretarul de stat. 

 

Proiectele şi programele MRP organizate pentru tânăra generaţie din comunităţile româneşti şi 

din diaspora de mobilitate sunt numeroase şi, dintre acestea, amintim: programul de tabere 

ARC, incluzând ateliere de cultură şi civilizaţie românească, sesiuni de limba română, proiecţii 

de filme artistice şi documentare româneşti, ateliere de creaţie, vizite la obiective turistice, 

competiţii sportive, proiectul ,,100 de eseuri pentru 100 de ani” care vizează promovarea şi 

încurajarea folosirii limbii române de către tânăra generaţie, cunoaşterea elementelor de istorie 

a românilor, de geografie a României şi de cultură şi civilizaţie românească prin desfăşurarea 

https://www.timpromanesc.ro/proiecte-pentru-tanara-generatie-din-diaspora-de-mobilitate/
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unui concurs de eseuri. 

 

În ideea continuării acţiunilor de bun augur pentru tineri, îi felicităm pe organizatorii acestei 

ediţii a Şcolii de Vară, dorindu-le să reediteze şi cu alte ocazii această incursiune culturală, 

care prin atelierele şi programul artistic organizate, conştientizează noua generaţie asupra 

importanţei valorilor moştenite, care trebuie păstrate cu sfinţenie. 

 

“Vă mulţumim pentru invitaţia făcută şi pentru ocazia de a participa la acest eveniment dedicat 

Centenarului şi copiilor, care sunt speranţa noastră de mai bine, viitorul nostru luminos”, a fost 

mesajul transmis de demnitar. 

 

Printre participanţi s-au numărat: Ambasadorul României în Republica Malta şi San Marino, 

Excelenţa Sa George Gabriel Bologan, Ambasadorul pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul de 

Malta, Excelenţa Sa, Liviu Petru Zăpîrţan şi consilierul însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii 

Moldova în Italia, doamna Lilia Ticu. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VERIFICAŢI-VĂ ZBORURILE CU RYANAIR! PILOŢII COMPANIEI ANUNŢĂ CĂ INTRĂ ÎN 

GREVĂ! 

https://www.timpromanesc.ro/verificati-va-zborurile-cu-ryanair-pilotii-companiei-anunta-ca-intra-in-greva/ 

 

În perioada 25-26 iulie 2018, personalul de bord al companiei aeriene Ryanair se va afla în 

grevă. Este de aşteptat ca din cauza grevei piloţilor Ryanair, peste 12% din zboruri să fie 

anulate.  

 

Prin urmare, românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Portugalia trabuie 

să ţină cont  de aceste proteste şi să îşi ia măsuri de precauţie. 

 

Se poate cere asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la 

Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, 

apelurile la ultimele două numere de telefon fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi 

Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call 

Center, în regim de permanenţă. 

 

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

urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în 

Republica Portugheză: +351. 927.411.628. 

 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/verificati-va-zborurile-cu-ryanair-pilotii-companiei-anunta-ca-intra-in-greva/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

20 

Ministerul Afacerilor Externe  recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://lisabona.mae.ro, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei României în Republica 

Portugheză, www.facebook.com/Ambasada_Lisabona şi reaminteşte faptul că cetăţenii români 

care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă 

gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa după numărul de pasageri, 

operează 21 de rute de pe aeroporturile din România, respectiv Timişoara, Bucureşti şi 

Craiova. 
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