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CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1.  Românii din Ucraina au discutat despre Legea Educaţiei cu experţii Comisiei de la Veneţia 

(AUDIO) 

2. „Ziua mulţumirii” la comunităţile penticostale româneşti din Micherechi (Ungaria) 

3. Se cere redeschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, dintre România şi 

Ucraina 

4. Noi demersuri privind lansarea unei curse aeriene Cernăuţi-Bucureşti 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

5. Inaugurare în Parohia Ortodoxă română din Montecatini Terme 

6. Grevă la căile ferate greceşti 

7. Emisiune filatelică dedicată Conferinţei femeilor francofone 

8. FADERE, apel de ajutorare a românilor din Catalonia care caută alte locuri de muncă în 

Spania 

9. Locuri de muncă vacante ȋn Spaţiul Economic European 

10. Forumului economic “Romania-Italia, redam increderea investitorilor romani si italieni in 

economia romaneasca” are loc vineri 3 noiembrie la Milano 

11. Curs de Limbă şi Cultură Românească pentru italieni la Casa Drepturilor din Milano 

 

III. ACTUALITATE 

 

12. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, veste de ultimă oră despre situaţia românilor din 

13. Catalonia: Ce facilităţi au cei care vor să revină în ţară 

14. Românii din diaspora care vor să-şi deschidă o afacere în ţară pot obţine până la 40.000 

de euro 
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15. Discuţii despre proiecte educaţionale în română şi bulgară şi schimburi de bune practici, la 

Sofia 

16. MRP monitorizează situaţia românilor din regiunea spaniolă Catalonia 

17. Senatorul Viorel Badea a participat la inaugurarea unui spaţiu social pentru comunitatea 

românească din Montecatini Terme (Italia) 

18. Campania ”România în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană” continuă 

la Londra 
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ROMÂNII DIN UCRAINA AU DISCUTAT DESPRE LEGEA EDUCAŢIEI CU EXPERŢII 

COMISIEI DE LA VENEŢIA (AUDIO) 

http://bucpress.eu/politica/romanii-din-ucraina-au-discutat-5257 

 

Miercuri, 01 noiembrie 2017, la Kiev a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor minorităţilor 

naţionale din Ucraina cu membrii delegaţiei Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei. 

Experţii europeni s-au aflat timp de două zile la Kiev pentru a clarifica situaţia creată de noua 

Lege a Educaţiei, adoptată la 5 septembrie curent de Rada Supremă a Ucrainei – informează 

Agenţia BucPress. 

 

Această controversată lege a creat nemulţumire în rândul minorităţilor naţionale din Ucraina, 

care consideră că odată cu adoptarea ei, li se restrâng drepturile de a învăţa în limba maternă 

şi de a-şi păstra cultura şi identitatea naţională. 

 

Din partea comunităţii româneşti la această întâlnire au participat dr. Ion Popescu, 

preşedintele Comunităţii Româneşti din Ucraina, membru onorific al Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei, Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii Interregionale 

„Comunitatea Românească din Ucraina”, acad. Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului 

Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi. De asemenea, au fost prezenţi 

reprezentanţi ai minorităţilor ungară, greacă, poloneză... 

 

 

http://bucpress.eu/politica/romanii-din-ucraina-au-discutat-5257
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Mai multe detalii despre dialogul minorităţilor naţionale din Ucraina cu reprezentanţii Comisiei 

de la Veneţia ne-a oferit Aurica Bojescu, membră a delegaţiei comunităţii româneşti.  Ea a 

relatat pentru Radio Cernăuţi că speră foarte mult că experţii Consiliului Europei vor lua în 

calcul nemulţumirea minorităţilor naţionale cauzată de adoptarea noii Legi a Educaţiei.  

 

BucPress reaminteşte că experţii europeni au avut marţi o întâlnire cu Preşedintele Radei 

Supreme a Ucrainei, Andrii Parubii, care i-a rugat să dea un aviz pozitiv art. 7 al Legii 

Educaţiei, deoarece va fi destul de greu de a modifica acest articol în Parlamentul de la Kiev. 

 

Inregistrarea telefonică a interviului cu Aurica Bojescu poate fi audiată în subsolul acestui text.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: bucpress.eu 
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„ZIUA MULŢUMIRII” LA COMUNITĂŢILE PENTICOSTALE ROMÂNEŞTI DIN MICHERECHI 

(UNGARIA) 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-multumirii-la-comunitatile-penticostale-romanesti-din-micherechi-ungaria 

 

Zilele trecute, cele două biserici creştine penticostale româneşti din localitatea Micherechi 

(MEHKEREK), judeţul Bekes – „Biserica Penticostală română numărul I” din Micherechi, şi la 

Biserica Penticostală ”Betel”  – au fost vizitate de consulul general al României la Gyula, Florin 

Vasiloni, unde a participat la programele de rugăciune desfăşurate cu ocazia manifestării  

„Ziua mulţumirii”.La programul primei biserici a participat şi preşedintele Cultului Penticostal 

din Ungaria. Programele religioase, la care au participat sute de credincioşi, membri sau 

simpatizanţi ai comunităţii penticostale locale, etnici români din Ungaria şi oaspeţi din 

România, a avut în centru ideea de mulţumire. Din cele două biserici fac parte şi numeroşi 

tineri, mulţi dintre ei bursieri ai statului român, la diverse facultăţi din România. 

 

Au fost prezenţi oficialităţi locale, printre care Margareta Tat, primarul comunei, Betold Netea, 

viceprimarul comunei, şi alţii. Au participat pastori si oaspeţi români sosiţi de la Oradea, Arad, 

Caransebeş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-multumirii-la-comunitatile-penticostale-romanesti-din-micherechi-ungaria
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SE CERE REDESCHIDEREA PUNCTULUI DE TRECERE A FRONTIEREI RACOVĂŢ, 

DINTRE ROMÂNIA ŞI UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/se-cere-redeschiderea-punctului-de-trecere-a-frontierei-racovat-dintre-romania-si-

ucraina 

 

Primarii din mai multe comune ale judeţului Botoşani fac un apel la autorităţile guvernamentale 

să facă demersuri pentru redeschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, dintre 

România şi Ucraina. 

 

Preşedintele filialei Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România, Dumitru Chelariu, susţine 

că redeschiderea punctului de la Racovăţ ar îmbunătăţi colaborarea administraţiilor locale din 

zona transfrontalieră şi le-ar permite acestora să depună proiecte comune pentru atragerea de 

fonduri europene. 

 

“Mulţi primari din zona aceasta mă întreabă, săptămână de săptămână, când se deschide 

vama. Se manifestă un interes deosebit pentru acest punct vamal de ambele părţi, iar noi, ca 

primari, am vrea să avem acces mai uşor în zona aceasta pentru a putea desfăşura 

programele transfrontaliere care ne bat la uşă“, a afirmat preşedintele ACR Botoşani. 

 

Dumitru Chelariu, care este primarul comunei Pomârla, situată la frontiera cu Ucraina, susţine 

nevoia intensificării relaţiilor diplomatice dintre România şi Ucraina, pentru finalizarea 

negocierilor pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei situat pe raza judeţului 

Botoşani. 

 

Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ a fost închis în 2010 în vederea modernizării, însă, in 

pofida investiţiilor realizate, el nu a fost redeschis. Sursa: AGERPRES 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/se-cere-redeschiderea-punctului-de-trecere-a-frontierei-racovat-dintre-romania-si-ucraina
http://www.timpromanesc.ro/se-cere-redeschiderea-punctului-de-trecere-a-frontierei-racovat-dintre-romania-si-ucraina
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NOI DEMERSURI PRIVIND LANSAREA UNEI CURSE AERIENE CERNĂUŢI-BUCUREŞTI 

http://www.tocpress.info/noi-demersuri-privind-lansarea-unei-curse-aeriene-cernauti-bucuresti/ 

 

O delegaţie din partea Primăriei Sectorului 1 din Bucureşti s-a aflat, miercuri, într-o vizită la 

Cernăuţi, unde a avut discuţii cu primarul oraşului, Oleksi Kaspruk, precum şi cu reprezentanţi 

ai Aeroportului Internaţional Cernăuţi. Potrivit unui comunicat remis de Consiliul Local al 

Cernăuţiului, din delegaţia română au făcut parte directorul de investiţii al Primăriei Sectorului 

1 din Bucureşti, Cosmin Fedoroiu, consilierii Răzvan Munteanu şi Dan Filimon, viceprimarul 

Sectorului 2 al Capitalei României, Dan Cristian Popescu, căpitanul Marius Puiu, acţionar la 

compania aeriană Blue Air, precum şi Mihai Tudorancea, Managing Director al TUD Business 

Consulting – scrie TOCpress. 

 

În cadrul întâlnirii cu primarul Cernăuţiului, la care a participat şi consulul general al României, 

Eleonora Moldovan, membrii delegaţiei de la Bucureşti şi partea ucraineană au discutat despre 

stabilirea unei cooperări cu Aeroportul Internaţional Cernăuţi, precum şi despre perspectivele 

lansării unei curse aeriene regulate între Cernăuţi şi Bucureşti. 

 

“Perspectivele lansării unei curse aeriene între Cernăuţi şi Bucureşti sunt destul de reale” – a 

remarcat în acest sens Boris Morski, directorul Aeroportului Internaţional Cernăuţi, adăugând 

că pe aeroportul cernăuţean pot ateriza avioanele Boeing 737-500 utilizate de compania 

aeriană românească Blue Air. Potrivit lui Boris Morski, compania aeriană din România trebuie 

să parcurgă procedurile necesare înainte de a intra pe piaţa ucraineană. 

 

Totodată, pentru a îmbunătăţi atractivitatea turistică a celor două oraşe, părţile au convenit să 

organizeze “Zilele Cernăuţiului la Bucureşti” şi “Zilele Bucureştiului la Cernăuţi”, iar delegaţia 

din România a promis să organizeze vizite de promovare a oraşelor pentru companiile de 

turism şi jurnalişti din Ucraina şi România. 

 

În plus, reprezentanţii delegaţiei române au menţionat că exista perspectiva de a mobiliza 

http://www.tocpress.info/noi-demersuri-privind-lansarea-unei-curse-aeriene-cernauti-bucuresti/
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fonduri din bugetele locale pentru implementarea unor proiecte în oraşele ucrainene care au 

relaţii de parteneriat sau sunt înfrăţite cu oraşe din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: tocpress.info 
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INAUGURARE ÎN PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN MONTECATINI TERME 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/26144-2017-10-30-09-13-35.html 

 

Copiii români din Montecatini Terme au un spaţiu special amenjat pentru joacă. Acesta, alături 

de parcarea Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Muceniţă Pelaghia" - Montecatini Terme, au 

fost inaugurate duminică, 29 octombrie 2017, printr-o slujbă de binecuvântare. Evenimentul s-

a bucurat de prezenţa oficialităţilor italiene şi române, dar şi de participarea unui număr mare 

de credincioşi, transmite Romanian Global News. 

 

Împlinirea unui an de când în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Muceniţă Pelaghia" - 

Montecatini Terme – Italia, Protopopiatul Ortodox Toscana, a poposit icoana făcătoare de 

minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi, a fost marcată printr-o 

serie de manifestări religioase şi inaugurale. În prezenţa invitaţilor de seamă ai parohiei, 

duminică, 29 octombrie 2017, a avut loc sfinţirea parcului de joacă pentru copiii români din 

Montecatini Terme, precum şi a parcării parohiei. Programul dedicat acestui moment aniversar 

a început la orele dimineţii cu slujba Utreniei, şi a continuat cu Sfânta Liturghie oficiată de 

părintele paroh Matei Tulan şi de părintele Sabin Foca. La momentul împărtăşirii, numeroşi 

credincioşi de toate vârstele au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. În cadrul Sfintei 

Liturghii, au fost înălţate rugăciuni pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în toţii anii 

de misiune ortodoxă la Montecatini Terme. De asemenea, preoţii slujitori au rostit ectenii 

pentru ca mila lui Dumnezeu să se reverse asupra parohiei şi de acum înainte, având 

binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. 

 

Încurajare pentru proiectele parohiei 

 

În contextul manifestărilor organizate de Parohia Ortodoxă Montecatini Terme, s-au ţinut o 

serie de discursuri de către următorii invitaţi: primarul oraşului Montecatini Terme, Giuseppe 

Bellandi, viceprimarul oraşului Montecatini Terme, Ennio Rucco, Siliana Biagini, consilier în 

cadrul Primăriei Montecatini Terme, şi Don Pietro Rota, parohul de la ʺParrocchia Corpus 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/26144-2017-10-30-09-13-35.html
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Domini din Montecatini Terme. Cu toţii au apreciat efortul comunităţii ortodoxe române din 

Montecatini Terme de a dinamiza activitatea pastorală, socială, administrativă şi misionară. De 

asemenea, întreaga comunitate parohială, păstorită de preotul paroh Matei Tulan, a fost 

încurajată să continue proiectele propuse ce au nevoie de susţinere din partea celor ce doresc 

să-şi înscrie numele în rândul ctitorilor. Un cuvânt cu totul deosebit a fost adresat celor 

prezenţi de senatorul român Viorel Badea, care a atras atenţia asupra pericolelor ce se abat 

asupra familiei şi asupra comunităţii parohiale în Europa. În acelaşi timp, Viorel Badea a 

subliniat că este important ca românii să se adune în rugăciune în biserică, uniţi în credinţă, 

pentru a păstra limba strămoşească, tradiţiile şi obiceiurile transmise de-a lungul veacurilor de 

înaintaşi. 

 

Imnul României, cântat cu lacrimi în ochi 

 

A urmat o procesiune cu prapuri şi cruci spre locul de joacă pentru copii, ce a fost sfinţit cu 

Agheasma mică, după citirea unei rugăciuni speciale. În sunetul cântărilor religioase, cei 

prezenţi s-au îndreptat spre parcarea parohiei, un spaţiu generos de 2500 metri pătraţi, obţinut 

spre folosinţă gratuită de la un donator italian. Inaugurarea s-a realizat prin tăierea a două 

panglici, având culorile steagurilor României şi Italiei. De asemenea, s-a intonat imnul Italiei şi 

cel al României, moment în care s-au arborat steagurile celor două ţări. La final, s-a organizat 

o agapă frăţească, la care au participat toţi invitaţii şi credincioşii veniţi de aproape şi de 

departe. „Am dorit să marcăm împlinirea unui an de când icoana făcătoare de minuni de la 

Mănăstirea Hadâmbu a venit în parohia noastră cu binecuvântarea Înaltpreafinţitului Părinte 

Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a Preasfinţitului Părinte Siluan. Prin contribuţia 

unor credincioşi cu inimă mare, am reuşit să amenajăm un parc de joacă pentru copii. Printr-o 

minune a Maicii Domnului, în luna mai a anului 2017, am încheiat un contract de concesiune în 

mod gratuit, pe perioadă nedeterminată, a unei suprafeţe de 2500 de metri pătraţi, aflată la 

câţiva metri de biserica noastră. S-au realizat lucrări de modernizare şi reabilitare prin efortul 

credincioşilor parohiei. Cu lacrimi în ochi, oamenii au cântat imnul României, privind cum se 

înalţă către ceruri steagul tricolor. Considerăm că obţinerea acestei suprafeţe de teren este 
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darul lui Dumnezeu, prin rugăciunile Maicii Domnului, şi rod al binecuvântării Preasfinţitului 

Părinte Episcop Siluan", a remarcat părintele paroh Matei Tulan. În parcarea parohiei s-a 

organizat o expoziţie de fotografie cu activităţile social-misionare, filantropice, educative şi 

culturale derulate de-a lungul timpului. La seria discuţiilor legate de proiectele misionare ale 

parohiei s-au adăugat spre orele amiezii părintele Ioan Trandafir Bobârnea, protopop al 

Protopopiatului Toscana şi parohul Parohiei Ortodoxe Române Firenze II, precum şi părintele 

Mihai Anton de la Parohia Prato. (Constantin Ciofu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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GREVĂ LA CĂILE FERATE GRECEŞTI 

http://www.timpromanesc.ro/greva-la-caile-ferate-grecesti 

 

Angajaţii companiei de căi ferate “TRENOSE” din Grecia au anunţat întreruperea activităţii 

pentru zilele de 01 şi 02 noiembrie 2017, între orele 05:00-08:00, 13:00-16:00 şi 21:00-

00:00.Românii care se află sau doresc să călătorească în Grecia şi au nevoie de asistenţă 

consulară pot apela la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: 

+302106728879 şi +302106728875, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi 

Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCR) şi preluate de operatorii Call Center în 

regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie cu 

caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României la 

Atena: +306978996222. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilorde internet https://atena.mae.ro 

şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia “Călătoreşte în siguranţă” (disponibilăgratuity în “App Store” şi “Google 

Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 Foto: inthessaloniki.com 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/greva-la-caile-ferate-grecesti
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EMISIUNE FILATELICĂ DEDICATĂ CONFERINŢEI FEMEILOR FRANCOFONE 

http://www.timpromanesc.ro/emisiune-filatelica-dedicata-conferintei-femeilor-francofone 

 

În zilele de 1 şi 2 noiembrie 2017, are loc, la Bucureşti, Conferinţa femeilor francofone, 

organizată de România şi Organizatia Internaţională a Francofoniei (OIF), sub Înaltul patronaj 

al Preşedintelui României, Klaus Iohannis. Evenimentul a fost deschis de preşedintele 

Iohannis.Pentru a marca acest eveniment, Romfilatelia, societatea emitentă a timbrelor şi 

efectelor poştale româneşti, a introdus în circulaţie, la 1 noiembrie 2017, emisiunea ”Conferinţa 

femeilor francofone”. 

 

Conferinţa are ca obiectiv evidenţierea contribuţiilor importante ale femeilor la dezvoltarea şi 

creşterea economică, promovarea întăririi emancipării femeilor şi amplificarea 

antreprenoriatului feminin. În acest scop, va fi lansată o Reţea francofonă a femeilor 

antreprenori, pentru facilitarea cooperării dintre ele, în calitate de factori majori ai creşterii 

economice. 

 

Organizarea evenimentului la Bucureşti constituie încă o mărturie a convingerii profunde 

manifestate de România că egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în spaţiul francofon şi în 

întreaga lume, este indispensabilă pentru edificarea democraţiei şi păcii şi respectarea 

drepturilor omului. Prin sprijinul semnificativ acordat cauzei egalităţii de gen, în plan mondial, 

preşedintele României este unul dintre cei zece Campioni de Impact ai proiectului ONU 

HeForShe. Prin tema sa generală – Creaţie, inovaţie, antreprenoriat, creştere şi dezvoltare: 

femeile se afirmă – conferinţa aduce, de asemenea, o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 

dimensiunii economice a Francofoniei. 

 

Francofonia este ansamblul politico-cultural al popoarelor care folosesc în mod obişnuit limba 

franceză. Termenul de ”francofonie” a apărut în 1880, când geograful Onésime Reclus l-a 

folosit pentru a defini grupurile de persoane şi de şi de ţări care utilizau limba franceză în 

diverse împrejurări. Iniţiatorii constituirii comunităţii francofone sunt Léopold Sédar Senghor 

http://www.timpromanesc.ro/emisiune-filatelica-dedicata-conferintei-femeilor-francofone
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(Senegal), Habib Bourghiba (Tunisia), Hamani Diori (Niger) şi Norodom Sihanouk (Cambogia). 

 

În prezent, Organizaţia Internaţională a Francofoniei mobilizează acţiunea a 84 de state şi 

guverne francofone din cinci continente, în favoarea principiilor sale directoare vizând pacea, 

democraţia şi dezvoltarea durabilă. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi, drepturile şi emanciparea 

femeilor constituie o 

 

Activitatea României în cadrul Francofoniei este profund ancorată în bogata sa moştenire 

francofonă şi francofilă. Prin apartenenţa la marea familie francofonă, se consolidează 

identitatea sa de ţară cu destin european şi vocaţie francofonă. 

 

Grafica timbrului ilustrează, în prim plan, logo-ul Conferinţei femeilor francofone, iar plicul 

prima zi a emisiunii, reproduce imaginea bustului lui Léopold Sédar Senghor expus în Piaţa 

Francofoniei de la Bucureşti. Valoarea nominală a timbrului emisiunii este de 8 lei. Emisiunea 

este completată de un plic prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de 

timbre şi minicoala de 8 timbre + 1 vinietă. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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FADERE, APEL DE AJUTORARE A ROMÂNILOR DIN CATALONIA CARE CAUTĂ ALTE 

LOCURI DE MUNCĂ ÎN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/fadere-apel-de-ajutorare-a-romanilor-din-catalonia-care-cauta-alte-locuri-de-munca-

in-spania 

 

FADERE (Federaţia Asociaţiilor de Români din Europa) face un apel către toţi românii care 

locuiesc în Spania şi care ştiu locuri de muncă în Peninsulă, să ia legătura cu organizaţia, 

direct sau prin intermediul reţelelor de socializare, astfel încât să poată comunica românilor 

care locuiesc în zona Cataluniei şi doresc să plece în altă zonă a Spaniei, unde se află aceste 

locuri de muncă vacante. 

 

După un referendum ilegitim, pe 1 octombrie, după câteva săptămâni de incertitudine politică, 

Parlamentul Catalan a declarat astazi independenţa Cataluniei. 

 

În acelasi timp Guvernul central de la Madrid a propus, iar Senatul a aprobat activarea 

articolului 155 pentru Catalunia, ceea ce însemnă destituirea Preşedintelui Guvernului 

Catalan, cât şi a miniştrilor lui, dizolvarea Parlamentului Autonom şi Alegeri Anticipate pe 21 

Decembrie. 

 

Tensiunile politice din ultimele zile au făcut ca peste 1.800 de firme să plece din zona 

Cataluniei în alte părţi ale Spaniei. Chiar şi cele doua bănci  – Caixa şi Sabadel – au părăsit 

Catalunia, schimbându-şi sediul la Madrid. 

 

În Spania locuiesc peste un milion de români, iar în zona Cataluniei sunt peste 150.000. Cu 

toate că românii din zona Cataluniei formează o comunitate puternică şi bine integrată, românii 

nu au fost chemaţi să participe la referendumul de pe 1 octombrie pentru că nu deţin cetăţenie, 

ci doar rezidenţă. 

 

Chiar dacă Guvernul de la Madrid a transmis nenumărate mesaje optimiste, credem că 

şomajul va creşte considerabil în zona Cataluniei în următoarele zile, iar primii care vor avea 

http://www.timpromanesc.ro/fadere-apel-de-ajutorare-a-romanilor-din-catalonia-care-cauta-alte-locuri-de-munca-in-spania
http://www.timpromanesc.ro/fadere-apel-de-ajutorare-a-romanilor-din-catalonia-care-cauta-alte-locuri-de-munca-in-spania
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de suferit vor fi românii. Vrem să venim în sprijinul lor şi să le oferim posibilitatea să lucreze în 

alte zone ale Spaniei, a declarat Daniel Tecu, preşedintele FADERE. 

 

 Foto: writeopinions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-%C8%8Bn-spatiul-economic-european 

 

Angajatorii europeni oferă prin intermediul Reţelei EURES 1883 de locuri de muncă, după cum 

urmează: 

 

Spania – 814 posturi (inginer automatizări, tehnician, sudor, muncitor necalificat ȋn agricultură); 

 

Portugalia – 300 de posturi (culegător zmeură); 

 

Marea Britanie – 175 de posturi (operator procesare carne, 

măcelar/tranşator/fasonator/ȋmpachetator carne, muncitor ȋn fabrică, ȋngrijitor persoane la 

domiciliu, asistent medical); 

 

Malta – 159 de posturi (tehnician lifturi, instalator lifturi, inginer de sistem software, şofer de 

autobuz); 

 

Germania – 129 de posturi (programator PLC, şofer de camion pe distanţe scurte/lungi, 

ospătar, bucătar, maistru şantier construcţii, inginer mecatronică auto, consultant dezvoltator 

software Java/Java EE, dezvoltator software Front – End sisteme integrate, inginer testare 

automată echipamente, informatician, dezvoltator software Java, manager adjunct restaurant, 

chef de rang, chef de partie, sous chef, chef de cuisine, recepţioner, specialist restaurant, 

consultant vânzări, manager vânzări, programator jocuri, coafor, manager ȋn construcţii, 

maistru construcţii civile, maistru construcţii reţele de cabluri, maistru construcţii de drumuri, 

maistru hidroizolaţii clădiri, operator excavator, zidar, instalator/montator ţevi, electrician 

construcţii cabluri, electrician ȋn construcţii, sudor – mediu de gaz protector, operator pompe 

de beton, betonist, montator izolaţii clădiri, montator acoperişuri, operator maşini, mecanic 

instalaţii sanitare, termice/de climatizare, operator utilaje pentru construcţii, lucrător ȋn 

construcţii, muncitor ȋn construcţii din beton armat, specialist sisteme de canalizare); 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-vacante-%C8%8Bn-spatiul-economic-european
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Cehia – 98 de posturi (tehnician maşini pentru prelucrarea produselor din plastic, operator 

CNC, forjor, tehnician frigidere, şofer tir internaţional, electrician, mecanic auto, electrician 

auto, şofer autobuz, şlefuitor/pilitor); 

 

Slovacia – 40 de posturi (operator producţie); 

 

Italia – 40 de posturi (ȋngrijitor la domiciliu);  Irlanda – 30 de posturi (muncitor ȋn depozit); 

 

Danemarca – 30 de posturi (distribuitor de ziare şi colete); 

 

Finlanda – 28 de posturi (ospătar, bucătar – şef, sudor plasmă/TIG); 

 

Belgia – 15 posturi (medic stomatolog, operator CNC, magaziner, electrician ȋntreţinere şi 

reparaţii, montator linie superioară cale ferată, bucătar, stivuitorist, şofer categoria CE, sudor 

semi-automat, montator semnalizare cale ferată, operator maşină de ȋndoit cu formă liberă, 

agricultor);   

 

Ungaria – 10 posturi (lăcătuş, sudor); 

 

Luxemburg – 10 posturi (senior tehnician CHROME); 

 

Norvegia – 2 posturi (frizer); 

 

Polonia – 2 posturi (specialist vânzări şi servicii client); 

 

Slovenia – 1 post (digital projects manager). 

 

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, 
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precum şi cunoştinţe bune/foarte bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză. 

Persoanele cu domiciliul ȋn Bucureşti, care corespund condiţiilor ofertelor, se pot adresa 

consilierului EURES din cadrul A.M.O.F.M Bucureşti, strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, 

corp clădire C, etaj 1, telefon 021/316.55.08 interior 233, pentru a fi informate, consiliate şi 

mediate ȋn vederea găsirii unui loc de muncă ȋn străinătate, sau pot aplica direct prin 

accesarea ofertelor de muncă publicate pe site-ul EURES naţional www.eures.anofm.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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FORUMULUI ECONOMIC “ROMANIA-ITALIA, REDAM INCREDEREA INVESTITORILOR 

ROMANI SI ITALIENI IN ECONOMIA ROMANEASCA” ARE LOC VINERI 3 NOIEMBRIE LA 

MILANO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/26179-forumului-economic-romania-italia-redam-

increderea-investitorilor-romani-si-italieni-in-economia-romaneasca-are-loc-vineri-3-noiembrie-la-milano.html 

 

CCIRO Italia prezinta lucrarile forumului economic "Romania-Italia, redam increderea 

investitorilor romani si italieni in economia romaneasca" organizat in colaborare cu GRUPPO 

Editoriale IL SOLE 24 ORE la AUDITORIUM GRUPPO 24 ORE (adresa: Via Monte Rosa 91, 

CAP 20149 – Milano), Vineri 3 noiembrie 2017 ora 10:30. Evenimentul este realizat in 

parteneriat cu Guvernului Romaniei, in colaborare cu Camera de Comert si Industrie a 

Romaniei, Academia Europeana pentru Relatii Economice si Culturale (AEREC) si Uniunea 

Camerelor de Comert Bilaterale din Romania , transmite Romanian Global News. 

 

La eveniment vor participa exponenti ai patronatelor din Italia, oficialitati, autoritati publice 

romane si italiene, oameni de afaceri si operatori economici italieni din mai multe domenii de 

activitate (constructii, transport, agricultura, managementul deseurilor, turism) interesati in 

dezvoltarea unor investitii sau parteneriate de business in economia romaneasca. Vor mai 

participa oameni de afaceri romani din Italia interesati in dezvoltarea de investitii prin 

programul Start-up Diaspora. 

 

In prima parte a evenimentului, organizatorii si reprezentantii Guvernului Romaniei vor 

prezenta politicile statului roman pentru sprijinirea si atragerea investitiilor straine. Totodata, va 

fi prezentat sprijinul guvernului pentru internationalizarea mediului de afaceri autohton 

romanesc, cu precadere pe relatia schimburilor economice Romania - Italia. 

 

Programul Guvernului Romaniei pentru dezvoltarea economica si sprijinirea mediului de 

afaceri reprezinta obiectivul principal din cadrul lucrarilor forumului "Redam increderea 

investitorilor romani si italieni in economia romaneasca", participantii avand ocazia sa obtina 

toate informatiile, noutatile legislative din programul Guvernului Romaniei pentru atragerea si 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/26179-forumului-economic-romania-italia-redam-increderea-investitorilor-romani-si-italieni-in-economia-romaneasca-are-loc-vineri-3-noiembrie-la-milano.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/26179-forumului-economic-romania-italia-redam-increderea-investitorilor-romani-si-italieni-in-economia-romaneasca-are-loc-vineri-3-noiembrie-la-milano.html
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sprijinirea de noi investitii. 

 

In a doua parte a evenimentului, reprezentantii mediului de afaceri roman si italian vor 

prezenta propriul know-howt in vederea identificarii unor parteneriate si solutii de finantare. 

 

Ultima parte a lucrarilor este rezervata prezentarii programului Start-up Diaspora si totodata 

lansarea oficiala in Italia a inscriilor si preselectiei grupoului tinta. Antreprenorii romani din Italia 

interesati in accesarea fondurilor nerambusabile prevazute in programul Start-up Diaspora vor 

beneficia de aceasta ocazie pentru a obtine toate informatiile necesare si de a se inscrie in 

program. 

 

A XIX-a editie a forumului economic "Redam increderea investitorilor romani si italieni in 

economia romaneasca" se va conclude cu discutii B2B intre oamenii de afaceri romani si 

italieni in vederea intemeierii unor parteneriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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CURS DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU ITALIENI LA CASA 

DREPTURILOR DIN MILANO 

https://mail.senatro.eu/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAAandPL77pxSqa4WC9zY%2fuxBwAWs%2bezDC

1sQY%2f3Utj%2fuwOLAKMQBIGTAAAWs%2bezDC1sQY%2f3Utj%2fuwOLBJ6FNvGAAAAJ 

 

Pentru primă oară în oraşul în capitala Regiunii Lombardia, unde care trăiesc peste 250 000 

de străini, un oraş cu valente multietnice tot mai pronunţate, între care şi comunitatea 

românească, care se află ca număr printre primele locuri, s-a lansat proiectul Limbi si Culturi 

ale Lumii, promovat de Asociatia Amici della Casa dei Diritti din Milano, instituţie din cadrul 

Primăriei Generale a oraşului.  

 

Proiectul doreste să aducă în atentie limba si cultura comunitătilor de străini care traiesc în 

oras, între care si comunitatea românească, un mod de a pune publicul italian în contact cu 

identitatea, valorile culturale ale comunitatilor care traiesc în acest oras. Tot in cadrul acestui 

proiect a fost integrat si cursul de italiană pentru străini. 

 

Proiectul cuprinde alături de cursul de limbă si cultură românească si cursul de limba si cultura 

spaniolă, arabă, chineză. Pe parcursul celor sapte luni ale duratei acestui curs, italienii au 

posibilitatea să învete limba română (nivelul de bază) dar si să se informeze asupra 

importanţei rolului pe care cultura română îl are în Europa şi în lume, personalităti mari ale 

culturii române, elemente de istorie, si in acelasi timp aspecte privind raporturile culturale 

româno-italiene, prezenţa comunitătii de români din Italia, rolul ei economic, cultural si artistic 

în societatea italiană. 

 

La inaugurarea proiectului au fost prezente autorităti italiene: Pierfrancesco Majorini, consilier 

al Departamentului Politici Sociale din cadrul Primariei din Milano, Diana de Marchi – 

presedinta Comisiei Drepturilor Civile din cadrul Primăriei din Mialno, Rosella Bartolucci – 

presedinta Asociatiei Amici della Casa dei Diritti din Milano, publicul larg, context in care a fost 

subliniat faptul ca acest curs va contribui la cunoaşterea culturii si identitatii celor care au ales 

să traăiască in acest oras, la comunicare, dialog, respect pe care trebuie sa il aiba toti 

https://mail.senatro.eu/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAAandPL77pxSqa4WC9zY%2fuxBwAWs%2bezDC1sQY%2f3Utj%2fuwOLAKMQBIGTAAAWs%2bezDC1sQY%2f3Utj%2fuwOLBJ6FNvGAAAAJ
https://mail.senatro.eu/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAAandPL77pxSqa4WC9zY%2fuxBwAWs%2bezDC1sQY%2f3Utj%2fuwOLAKMQBIGTAAAWs%2bezDC1sQY%2f3Utj%2fuwOLBJ6FNvGAAAAJ
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cetatenii. 

 

Comunitatea românească din capitala lombardă se bucură de apreciere din partea autoritatilor 

italiene, prezente la manifestarile culturale si artistice din oras. Totodată de remarcat prezenţa 

culturala românească tot mai activă la nivelul public italian, în cadrul unor evenimente, 

festivaluri organizate în oras.  

 

Coordonator al cursului la solicitarea organizatorilor, a Asociatiei Amici della Casa dei Diritti din 

Milano: prof. Violeta Popescu. 

 

Vor fi organizate pe parcursul acestui proiect si întalniri si evenimente care se vor desfăsura la 

Casa dei Diritti din Milano care vor evidentia traditia si arta românească prin invitatia aadresată 

unor artisti români din oras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italian-roman de la Milano 
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MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, VESTE DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE 

SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN CATALONIA: CE FACILITĂŢI AU CEI CARE VOR SĂ REVINĂ 

ÎN ŢARĂ 

http://www.stiripesurse.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-veste-de-ultima-ora-despre-situa-ia-romanilor-

din-catalonia-ce-facilita-i-au-cei-care-vor-sa-revina-in-ara_1228283.html 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) urmăreşte cu maximă atenţie şi interes 

situaţia românilor aflaţi Catalonia, în contextul generat de recentele evenimente din această 

regiune spaniolă, potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES. 

 

MRP recomandă cetăţenilor români aflaţi în regiune să intre în contact cu autorităţile române 

pentru semnalarea oricăror situaţii care ar aduce atingere propriei securităţi. 

 

Ministerul le solicită cetăţenilor români să aducă la cunoştinţa misiunilor diplomatice ale 

României orice situaţii care le-ar putea afecta raporturile de muncă şi relaţia cu autorităţile şi 

instituţiile locale, precum şi alte aspecte incidente generate de contextul actual. 

 

MRP precizează că a prezentat setul de facilităţi operate de Guvernul României pe care 

cetăţenii români care doresc să se reîntoarcă acasă au posibilitatea să le acceseze. 

 

Potrivit MRP, orice mesaje ale românilor din regiune pot fi transmise în format electronic pe 

adresa: romaniincatalonia@mprp.gov.ro şi la numărul de telefon 0040.747.192.657, echipei de 

monitorizare a situaţiei din Catalonia de la nivelul ministerului. 

 

Echipa de monitorizare constituită la nivelul MRP s-a aflat în legătură permanentă cu 

asociaţiile românilor, cu parohiile din regiune, cu misiunile diplomatice ale României de pe 

teritoriul spaniol, încă din etapa organizării referendumului pentru independenţă, pentru a 

cunoaşte nemijlocit situaţia reală a celor peste 130.000 de cetăţeni români din Catalonia, se 

arată în comunicatul citat. 

 

http://www.stiripesurse.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-veste-de-ultima-ora-despre-situa-ia-romanilor-din-catalonia-ce-facilita-i-au-cei-care-vor-sa-revina-in-ara_1228283.html
http://www.stiripesurse.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-veste-de-ultima-ora-despre-situa-ia-romanilor-din-catalonia-ce-facilita-i-au-cei-care-vor-sa-revina-in-ara_1228283.html
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MRP aminteşte că autorităţile române resping cu fermitate şi irevocabil 'declaraţia unilaterală 

de independenţă' a Cataloniei şi îşi exprimă sprijinul deplin pentru suveranitatea şi integritatea 

teritorială ale Spaniei şi speranţa că situaţia din regiunea spaniolă va reveni în cel mai scurt 

timp în parametrii ordinii constituţionale din acest stat, poziţii exprimate de Ministerul Afacerilor 

Externe al României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 
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ROMÂNII DIN DIASPORA CARE VOR SĂ-ŞI DESCHIDĂ O AFACERE ÎN ŢARĂ POT 

OBŢINE PÂNĂ LA 40.000 DE EURO 

http://m.ziare.com/afaceri/romanii-din-diaspora-care-vor-sa-isi-deschida-o-afacere-in-tara-pot-obtine-finantare-de-

pana-la-40-000-de-euro-1487625 

 

Romanii de peste hotare care doresc sa isi deschida o afacere acasa pot sa se inscrie in 

programul Diaspora StartUp, in cadrul caruia trei proiecte, selectate castigatoare, pot beneficia 

de o finantare nerambursabila de pana la 40.000 de euro. 

 

"Fundatia CAESAR anunta lansarea inscrierilor pentru trei proiecte 'Diaspora StartUp', 

finantate din fonduri europene disponibile prin Programul Operational Capital Uman 2014-

2020, Axa prioritara 3 'Locuri de munca pentru toti'. 

 

Fiecare proiect eligibil, selectat drept castigator, va beneficia de o finantare nerambursabila de 

pana la 40.000 de euro (co-finantare zero). 

 

Programul se adreseaza cetatenilor romani cu varsta minima de 18 ani, care au locuit peste 

hotare in ultimele 12 luni si doresc sa-si deschida o afacere in tara", a informat Fundatia 

CAESAR, prin intermediul unui comunicat de presa. 

 

Ai nevoie de un credit si nu ai timp sa mergi la banca? Incearca adevaratul credit online de la 

Libra Internet Bank, prin care poti obtine pana la 20.000 de lei, cu o dobanda avantajoasa 

(DAE 10,94%). Ai banii in cont in doar cateva minute si nu faci niciun drum la banca. Afla mai 

multe! 

 

Candidatii trebuie sa faca dovada experientei sau studiilor in strainatate in domeniul in care 

intentioneaza sa-si deschida afacerea. Scopul proiectelor este incurajarea antreprenoriatului 

romanesc prin sustinerea infiintarii de companii cu profil non-agricol, in zona urbana, in toate 

regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov. 

 

http://m.ziare.com/afaceri/romanii-din-diaspora-care-vor-sa-isi-deschida-o-afacere-in-tara-pot-obtine-finantare-de-pana-la-40-000-de-euro-1487625
http://m.ziare.com/afaceri/romanii-din-diaspora-care-vor-sa-isi-deschida-o-afacere-in-tara-pot-obtine-finantare-de-pana-la-40-000-de-euro-1487625
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Durata de implementare a fiecarui proiect este de maximum 36 de luni. 

 

In perioada imediat urmatoare, Fundatia CAESAR va organiza campanii de informare si 

promovare, in mediile online si offline. Evenimente dedicate primei etape a proiectelor vor 

avea loc in centre de referinta din diaspora precum Londra, Paris, Berlin, Bruxelles, insa 

inscrierile sunt deschise pentru orice cetatean roman din diaspora care indeplineste conditiile 

de eligibilitate. 

 

Toti cei interesati se pot inscrie online pentru prima etapa de evaluare, prin accesarea 

formularului disponibil la aceasta adresa. 

 

Pagina de prezentare a proiectului poate fi accesata AICI. 

 

In vederea obtinerii unor informatii suplimentare pot fi contactati reprezentantii fundatiei, la 

adresa: antreprenoriat@fundatiacaesar.ro. 

 

Fundatia CAESAR - Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani - 

este o comunitate de experti, un laborator de idei si o platforma de actiune civica pentru 

dezvoltarea economica si consolidarea democratica a Romaniei, se mentioneaza in 

comunicat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziare.com 
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DISCUŢII DESPRE PROIECTE EDUCAŢIONALE ÎN ROMÂNĂ ŞI BULGARĂ ŞI 

SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI, LA SOFIA 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-proiecte-educationale-in-romana-si-bulgara-si-schimburi-de-bune-

practici-la-sofia 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, s-a aflat, la sfârşitul lunii 

octombrie, într-o vizită de lucru de trei zile, în Bulgaria. 

 

Cu această ocazie, ministrul a vizitat organizaţia „AVE” Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, 

cu sediul în Vidin, unde copiii care urmează cursuri de limbă română în regim de clase pilot au 

prezentat un program artistic în limba română. Condusă de Ivo Gheorghiev, organizaţia 

promovează cultura, tradiţiile şi obiceiurile româneşti, prin programe sprijinite inclusiv de către 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Totodată, demnitarul român a participat la de-a XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional 

folcloric al cântecului şi dansului româno-vlah 2017, „Tradiţii româneşti vii”, organizat în 

regiunea Vidin de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria, condusă de Plamka Radoslavova. În cadrul 

festivalului, români din Bulgaria, Serbia şi România au prezentat tradiţiile, obiceiurile, dansurile 

şi cântecele româneşti specifice regiunilor din care fac parte. 

 

În contextul vizitei, a avut loc o întrevedere cu autorităţile locale din Vidin, în cadrul căreia 

părţile au discutat modalităţi de promovare şi păstrare a patrimoniului cultural şi lingvistic 

specific celor două comunităţi etnice. 

 

În egală măsură, în spiritul păstrării identităţii spirituale, ministrul pentru românii de pretutindeni 

a vizitat Biserica Românească Ortodoxă „Sfânta Treime” din Sofia. Construită în 1904, 

Biserica face parte din patrimoniul cultural şi spiritual al oraşului Sofia. În continuarea vizitei, 

demnitarul a avut o întrevedere cu liderul Asociaţiei Aromânilor din Sofia, unde au fost 

abordate modalităţi de cooperare şi sprijinire a activităţii culturale a asociaţiei. 

http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-proiecte-educationale-in-romana-si-bulgara-si-schimburi-de-bune-practici-la-sofia
http://www.timpromanesc.ro/discutii-despre-proiecte-educationale-in-romana-si-bulgara-si-schimburi-de-bune-practici-la-sofia
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De asemenea, ministrul Andreea Păstîrnac s-a întâlnit cu elevii şi profesorii de la Liceul 

românesc „Mihai Eminescu” din Sofia, precum şi cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi 

Ştiinţei din Republica Bulgaria. În cadrul întrevederii, au fost discutate proiecte referitoare la 

educaţia în limbile română şi bulgară şi schimburi de bune practici privind programele pentru 

diaspora, partea bulgară prezentând şi principalele elemente ale noii Legi a Educaţiei. 

Totodată, au fost evidenţiate posibilităţile de cooperare pentru schimburi de tineri şi înfrăţiri 

între şcoli şi licee şi proiectul recent lansat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

„Descoperă şi cunoaşte România”. 

 

 Foto: MRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MRP MONITORIZEAZĂ SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN REGIUNEA SPANIOLĂ CATALONIA 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-monitorizeaza-situatia-romanilor-din-regiunea-spaniola-catalonia 

 

În contextul generat de recentele evenimente din regiunea spaniolă Catalonia, situaţia 

românilor aflaţi în zonă este urmărită cu maximă atenţie şi interes de Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni (MRP). 

 

Încă din etapa organizării referendumului pentru independenţă, echipa de monitorizare 

constituită la nivelul MRP s-a aflat în legătură permanentă cu asociaţiile românilor, cu parohiile 

din regiune, cu misiunile diplomatice ale României de pe teritoriul spaniol, pentru a cunoaşte 

nemijlocit situaţia reală a celor peste 130.000 de cetăţeni români din Catalonia. 

MRP recomandă cetăţenilor români aflaţi în regiune să intre în contact cu autorităţile române, 

pentru semnalarea oricăror situaţii care ar aduce atingere propriei securităţi. De asemenea, 

cetăţenii români sunt rugaţi să aducă la cunoştinţa misiunilor diplomatice ale României orice 

situaţii care le-ar putea afecta raporturile de muncă şi relaţia cu autorităţile şi instituţiile locale, 

precum şi alte aspecte incidente generate de contextul actual. 

 

Pentru cetăţenii români care doresc să se reîntoarcă acasă, MRP a prezentat setul de facilităţi 

operate de Guvernul României pe care aceştia au posibilitatea să le acceseze. 

De asemenea, orice mesaje ale românilor din regiune pot fi transmise echipei de monitorizare 

a situaţiei din Catalonia de la nivelul MRP, în format electronic, la următoarea adresă: 

romaniincatalonia@mprp.gov.ro şi la numărul de telefon 0040.747.192.657. 

Menţionăm că autorităţile române resping cu fermitate şi irevocabil ”declaraţia unilaterală de 

independenţă” a Cataloniei şi îşi exprimă sprijinul deplin pentru suveranitatea şi integritatea 

teritorială ale Spaniei şi speranţa că situaţia din regiunea spaniolă va reveni în cel mai scurt 

timp în parametrii ordinii constituţionale din acest stat, poziţii exprimate de Ministerul Afacerilor 

Externe al României. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/mrp-monitorizeaza-situatia-romanilor-din-regiunea-spaniola-catalonia
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SENATORUL VIOREL BADEA A PARTICIPAT LA INAUGURAREA UNUI SPAŢIU SOCIAL 

PENTRU COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN MONTECATINI TERME (ITALIA) 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-a-participat-la-inaugurarea-unui-spatiu-social-pentru-

comunitatea-romaneasca-din-montecatini-terme-italia 

 

Copiii români din Montecatini Terme au un spaţiu special amenjat pentru joacă. Acesta, alături 

de parcarea Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Muceniţă Pelaghia” – Montecatini Terme, au 

fost inaugurate duminică, 29 octombrie 2017, printr-o slujbă de binecuvântare. 

 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa oficialităţilor italiene şi române, dar şi de participarea 

unui număr mare de credincioşi, informează Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, printr-un 

comunicat de presă. 

 

“Împlinirea unui an de când în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Muceniţă Pelaghia” – 

Montecatini Terme – Italia, Protopopiatul Ortodox Toscana, a poposit icoana făcătoare de 

minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi, a fost marcată printr-o 

serie de manifestări religioase şi inaugurale. În prezenţa invitaţilor de seamă ai parohiei, 

duminică, 29 octombrie 2017, a avut loc sfinţirea parcului de joacă pentru copiii români din 

Montecatini Terme, precum şi a parcării parohiei. Programul dedicat acestui moment aniversar 

a început la orele dimineţii cu slujba Utreniei, şi a continuat cu Sfânta Liturghie oficiată de 

părintele paroh Matei Tulan şi de părintele Sabin Foca. La momentul împărtăşirii, numeroşi 

credincioşi de toate vârstele au primit Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. În cadrul Sfintei 

Liturghii, au fost înălţate rugăciuni pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în toţii anii 

de misiune ortodoxă la Montecatini Terme. De asemenea, preoţii slujitori au rostit ectenii 

pentru ca mila lui Dumnezeu să se reverse asupra parohiei şi de acum înainte, având 

binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei”, 

precizează sursa citată. 

 

La eveniment au participat şi primarul oraşului Montecatini Terme, Giuseppe Bellandi, 

viceprimarul oraşului Montecatini Terme, Ennio Rucco, Siliana Biagini, consilier în cadrul 

http://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-a-participat-la-inaugurarea-unui-spatiu-social-pentru-comunitatea-romaneasca-din-montecatini-terme-italia
http://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-a-participat-la-inaugurarea-unui-spatiu-social-pentru-comunitatea-romaneasca-din-montecatini-terme-italia
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Primăriei Montecatini Terme, şi Don Pietro Rota, parohul de la Parrocchia Corpus Domini din 

Montecatini Terme, care au apreciat efortul comunităţii ortodoxe române din Montecatini 

Terme de a dinamiza activitatea pastorală, socială, administrativă şi misionară. Comunitatea 

parohială, păstorită de preotul paroh Matei Tulan, a fost încurajată să continue proiectele 

propuse ce au nevoie de susţinere din partea celor ce doresc să-şi înscrie numele în rândul 

ctitorilor. Un cuvânt cu totul deosebit a fost adresat celor prezenţi de senatorul român Viorel 

Badea, care a atras atenţia asupra pericolelor ce se abat asupra familiei şi asupra comunităţii 

parohiale în Europa. În acelaşi timp, senatorul Badea, preşedintele Comisiei pentru românii de 

pretutindeni, importanţa coagulării românilor din afara ţării în jurul bisericilor, loc unde nu doar 

că sunt uniţi prin credinţă, ci şi prin păstrarea limbii strămoşeşti, tradiţiilor şi obiceiurilor 

păstrate dela înaintaşi. 

 

“Astăzi, la Montecatini Terme, am participat, alături de românii din localitate la inaugurarea 

unui spaţiu social destinat comunităţii româneşti. Au fost prezenţi, din cadrul autorităţilor locale, 

primarul şi viceprimarul din Montecatini Terme. Mulţumesc părintelui Tulan Matei şi comunităţii 

parohiale pentru tot efortul depus în definitivarea acestui proiect excepţional”, a precizat 

senatorul Viorel Badea într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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CAMPANIA ”ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL RETRAGERII MARII BRITANII DIN UNIUNEA 

EUROPEANĂ” CONTINUĂ LA LONDRA 

http://www.timpromanesc.ro/campania-romania-in-contextul-retragerii-marii-britanii-din-uniunea-europeana-

continua-la-londra 

 

Ministrul pentru Afaceri Europene a lansat un clip informativ, referitor la implicaţiile procesului 

Brexit asupra românilor din Marea Britanie, care a fost postat pe site-ul instituţiei, pe pagina 

oficială de Facebook, pe canalul de YouTube, precum şi pe pagina oficială a Ambasadei 

României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

 

Acţiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultări publice ”România în contextul 

retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană”, în cadrul căreia sunt supuse discuţiei axele 

strategice de acţiune ale Guvernului României în contextul Brexit. Documentul vizează 

asigurarea unui cadru de referinţă care să permită abordarea coordonată, la nivel 

guvernamental, a aspectelor complexe generate de procesul Brexit, marcând liniile generale 

ale abordării României şi permiţând, totodată, o flexibilitate de natură să acomodeze evoluţiile 

inerente unui proces de negociere dinamic şi impredictibil. 

 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a subliniat că, pe tot parcursul 

procesului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, România va fi pregătită să 

informeze, să îndrume şi să sprijine cetăţenii în raport cu autorităţile britanice şi cu noile 

condiţii generate de Brexit. 

 

”Campania noastră joacă un rol important în fundamentarea acţiunilor Guvernului României în 

ceea ce priveşte negocierile dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie. Sunt unul dintre acei 

români care au trăit mulţi ani peste hotare şi, în calitate mea de ministru delegat pentru Afaceri 

Europene, consider că e important ca vocea românilor din Marea Britanie să fie auzită la 

Bucureşti. Urmărim cu prioritate asigurarea protejării drepturilor cetăţenilor europeni care 

locuiesc, lucrează sau studiază în Regatul Unit, precum şi ale membrilor familiilor acestora. 

http://www.timpromanesc.ro/campania-romania-in-contextul-retragerii-marii-britanii-din-uniunea-europeana-continua-la-londra
http://www.timpromanesc.ro/campania-romania-in-contextul-retragerii-marii-britanii-din-uniunea-europeana-continua-la-londra
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Dorim să îi asigurăm pe toţi cetăţenii români aflaţi în Marea Britanie şi pe cei care sunt 

interesaţi de subiect că statul român este în prezent pregătit pentru a face faţă oricăror situaţii 

generate de Brexit”, a declarat Negrescu. 

 

Pe 3 şi 4 noiembrie, ministrul delegat va efectua o vizită la Londra, pentru a discuta, în acest 

context, cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord. De asemenea, Biroul Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe răspunde 

solicitărilor de informaţii transmise de cei interesaţi la adresa de mail: 

consultare.brexit@mae.ro. 

 

În iunie 2016, un referendum popular organizat în Marea Britanie a decis retragerea acestei 

ţări din Uniunea Europeană. În urma acestui rezultat, Guvernul britanic a declanşat, la 29 

martie 2017, procedurile de retragere din Uniunea Europeană, conform Articolului 50 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Negocierile pentru stabilirea termenilor de 

retragere a Marii Britanii pot dura maximum doi ani, urmând ca la 30 martie 2019, pe perioada 

deţinerii de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, Marea Britanie să 

piardă statutul de membru al blocului comunitar. În cazul eşuării negocierilor, Marea Britanie 

va părăsi Uniunea Europeană la doi ani de la declanşarea Articolului 50 fără un Acord de 

Retragere. Există şi posibilitatea ca statele membre să convină unanim asupra prelungirii 

negocierilor. 

 

Ministrul pentru Afaceri Europene a creat la 22 martie 2017 un mecanism interministerial 

pentru pregătirea mandatelor României şi urmărirea negocierilor pentru ieşirea Marii Britanii 

din Uniunea Europeană. Acesta include reuniuni la nivel de grupuri de lucru sectoriale (ori de 

câte ori este nevoie, în funcţie de ritmul negocierilor); la nivel de coordonare între Ministerul 

Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice (lunare) şi reuniuni la nivel înalt 

(trimestriale). Consiliul Interministerial pentru Brexit, organism guvernamental care adoptă 

liniile politice pentru definirea poziţiilor României în negocierile dintre UE 27 şi Marea Britanie, 

este condus de Prim-ministrul României şi coordonat de ministrul delegat pentru Afaceri 
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Europene. La 23 august 2017, Consiliul Interministerial pentru Brexit a aprobat axele 

strategice de acţiune ale Guvernului României în contextul procesului de retragere a Marii 

Britanii din Uniunea Europeană. Mandatul general al României în negocieri este subsumat 

celor trei obiective principale ale României în cadrul acestui proces, şi anume: protejarea 

intereselor cetăţenilor români; salvgardarea prevederilor bugetare europene aferente Politicii 

de Coeziune şi Politicii Agricole Comune corespunzătoare actualului cadru financiar 

multianual; consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie după 

finalizarea procesului Brexit, în domeniul securităţii şi al relaţiilor externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 


