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Catalogul AJRP 2021, ediția a II-a

 Debutul catalogului Asociației Jurnaliștilor Români de 
Pretutindeni - AJRP (prima ediție) a fost în anul 2013, o apariție 
originală. Un astfel de catalog nu a mai apărut pânã în prezent 
sub semnătura vreunei alte organizații de jurnaliști.
În acest an, 2021 – an aniversar, AJRP – 10 ani, catalogul este 
actualizat. Acest lucru a fost realizat cu ajutorul membrilor noștri 
și ne bucurăm împreună!
Aducem mulțumiri tuturor celor care au răspuns solicitărilor 
noastre, celor care s-au implicat direct sau indirect în editarea 
acestui catalog și de asemenea celor care îl vor folosi. Dacă aveți 
sugestii sau comentarii, le așteptăm cu plăcere!

AJRP, 10 ani - La mulți ani!

Cu prietenie,
din partea conducerii AJRP,                                                                                                        
Cristian Bucur, 
Președintele asociației.
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Prezentarea Asociației Jurnaliștilor Români de 
Pretutindeni (AJRP), scurt istoric:

În anul 2011, în urma unei videoconferințe care a avut loc 
pe data de 23 iulie, s-a hotărât înființarea unei asociații de 
jurnaliști în principal pentru diaspora. Pe parcursul anilor au 
aderat și jurnaliști din România.

În data de 26 septembrie 2011 se înființează AMJRP cu 
sediul în Laval, Canada, având ca fondatori pe: Octavian Păun, 
Cristian Bucur și Lucreția Berzintu. Membrii sunt în mai 
multe țări, ca: Austria, Canada, Statele Unite, Israel, Germania, 
Franța, Italia, Belgia, R. Moldova, Ucraina, Kazahstan, România, 
Australia, Grecia, Noua Zeelandă, Spania și Marea Britanie. 
Ulterior, Asociația își schimbă denumirea, din AMJRP în AJRP 
(Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni), denumire și în 
prezent, având ca președinte pe Cristian Bucur, 2011 – prezent.
Asociația începe să fie cunoscută mai ales în diaspora dar și în 
România, de unde vin din ce în ce mai multe cereri de afiliere. 

AJRP nu are surse de finanțare, doar perceperea unei cotizații de 
20 de euro pe an (în Basarabia și Ucraina, 10 euro pe an) 
începând cu anul 2021, toate activitățile fiind suportate de 
membri. 
În momentul de față sunt 91 de membri, din care: 47 în România 
și 44 în afara României; 45 bărbați și 46 femei.
Asociația are propriul Site, http://ajrp.org/, și este deschisă 
tuturor ziariștilor independenți și liberi de orice fel de obligații 
sau constrângeri. Este prezentă și pe Facebook, Grup & Pagină: 
https://www.facebook.com/groups/128289937321849, 
https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDePretu
tindeni/?ref=pages_you_manage.

http://ajrp.org/
https://www.facebook.com/groups/128289937321849
https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDePretutindeni/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDePretutindeni/?ref=pages_you_manage
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Obiective AJRP:
- Crearea unei rețele de jurnaliști în diaspora care să 

faciliteze schimbul de informații în scopul semnalării 
publice a tuturor abaterilor de la normele constituționale 
dintr-o societate;

- Schimb de experiență pe diverse domenii; marketing, 
finanțare, tip de subiecte abordate, relația cu autoritățile 
române;

- Intervenții pentru susținerea membrilor sau a altor 
jurnaliști în cazul în care se încalcă legea privind dreptul 
publicului de a fi bine informat, indiferent de locația 
geografică de pe Terra;

- Exprimarea publică a unor opinii în legătură cu subiecte 
de actualitate românească sau care implică alte comunități 
românești din lume;

- Fără implicare sau afiliere politică;
- Transparență la nivel de presă de limbã română, atât în 

România, cât și în afara ei;
- Găsirea de soluții pentru promovarea României în lume;
- Independența presei față de politic și stoparea șantajului și 

persecuției efectuate (câteodată, dar destul de des) asupra 
jurnaliștilor care spun adevãrul;

- Dezvoltarea unei prese de calitate în România, oprirea 
spălării pe creier cu programe TV și publicații de joasã 
calitate care deturneazã atenția oamenilor de la 
problemele reale;

- Colaborarea și schimburile de opinii ale jurnaliștilor de 
expresie română de pretutindeni în scopul depistării și 
eliminării știrilor false;

- Eliminarea rasismului din presa și politica românească;
- Descoperirea și publicarea unor informații care să elimine 

zvonurile și speculațiile;
Reflectarea imagiinii societății, cu virtuțiile și viciile 
sale ș.a.
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Activități AJRP:
- Videoconferințe periodice pe teme de interes general; 
- Participări ca și partener media la activități organizate în 

Austria, Canada, România, Republica Moldova;
- Editarea Catalogului AJRP - 2013

http://docshare01.docshare.tips/files/20756/207567405.pdf

- Întâlnirea jurnaliștilor români de pretutindeni, Montreal 
2017, transmisă live;

- Parteneriat cu Agerpres; 
- Inaugurarea unei filiale în R.Moldova;
- Interviuri ale candidaților la președinția României;
- Realizarea unei expoziții cu fotografii documentare din 

timpul evenimentelor din decembrie 1989, la 31 de ani –
în parteneriat cu AGERPRES și Palatul Culturii, Iași.

- Realizare de concursuri pe teme jurnalistice cu acordare 
de premii;

- Organizarea unor expoziții de interes public
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În cazul în care doriți mai multe informații sau 
formularul de înscriere, ne puteți contacta prin email la: 
secretariat@ajrp.org; Contact@ajrp.org; Tel: +1-514-961-9091

mailto:secretariat@ajrp.org
mailto:Contact@ajrp.org
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- Cristian Bucur, preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor 
Români de Pretutindeni a acordat un interviu la TVR 
Internaţional în cadrul emisiunii „A Doua Românie” (8 
aprilie 2021).

https://www.youtube.com/watch?v=tsm80haxHIY&
t=2378s

https://www.youtube.com/watch?v=tsm80haxHIY&t=2378s
https://www.youtube.com/watch?v=tsm80haxHIY&t=2378s


Catalogul AJRP(ediția a II-a-)2021     13

Mesajul președintelui AJRP, Cristian Bucur
către publicul interesat:

”Trăim într-o epocă în care tehnologia are un nivel de 
dezvoltare fără precedent și acest lucru are, bineînțeles, un 
impact asupra informației din spațiul public. Este din ce în ce 
mai greu, chiar și pentru cei care au experiență în filtrarea 
informației, să facă diferența dintre real și fals. De aceea, este 
foarte important pentru noi toți să trecem prin filtrul gândirii 
personale orice tip de informație. De asemenea, este bine să 
discutăm despre ceea ce citim sau vedem în media cu familia 
sau prietenii, în mod sigur schimbul de idei facilitează 
înțelegerea lucrurilor. Este, cred, important să înțelegem ce ni 
se întâmplă și de ce.”
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Ziua Limbii Române, 31 august
 

Limba română, sărbătorită la maturitate, are o istorie 
îndelungată. O limbă romanică, vorbită în principal în România 
şi Republica Moldova, are patru dialecte care se disting: 1) daco 
- român, vorbit în România şi Republica Moldova precum şi în 
diaspora; 2) aromân, sau macedo - român, vorbit în comunităţile 
din Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia; 3) megleno - 
român, un dialect aproape dispărut din nordul Greciei, şi 4) istro 
- român, de asemenea aproape dispărut, vorbit în peninsula Istria 
din Croaţia. Limba română, singura limbă romanică din 
Europa de Est, a suportat mai multe influenţe de-a lungul 
istoriei. Însă, a vorbi despre istoria unei limbi - în cazul de faţă, 
limba română, ar fi imposibil să nu te raportezi şi la istoria 
poporului român. Prima perioadă a limbii noastre este perioada 
dacică, dacii fiind prima civilizaţie care a trăit în zona în care se 
află acum România. Constantin C. Giurescu, în cartea sa, "The 
Making of the Romanian People and Language", scrie şi care au 
fost activităţile principale ale dacilor. În principal s-au ocupat cu 
agricultura. A doua perioadă este cea de romanizare, după 
cucerirea Daciei de către romani, în anul 106, după mulţi ani de 
lupte. Romanizarea s-a întâmplat destul de repede, în cei 165 de 
ani, prin căsătorii mixte, prin răspândirea religiei creştine cu 
ajutorul misionarilor. După romanizare a fost o perioadă de 
influenţă slavă, când în timpul secolului al VII - lea şi pe 
parcursul secolului al IX - lea, când au venit slavii în zona 
Daciei, ifluenţa fiind şi prin pronunţia cuvintelor.  Cel mai vechi 
document scris în limba română, păstrat, este "Scrisoarea lui 
Neacşu din Câmpulung către judele Braşovului" (1521), 
descoperită în 1894 în Arhivele Naţionale ale judeţului Braşov 
unde se păstrează şi astăzi. Cea mai veche inscripţie în aromână 
este datată la 1731. Limba română a fost introdusă ca 
obligatorie în actele de stat şi în ritualul religios, în timpul 
voievozilor Vasile Lupu (1634 - 1653) în Moldova şi Matei 
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Basarab (1632 - 1654) în Ţara Românească. Prima gramatică 
românească se datoreşte lui Samuel Micu şi Gheorghe Şincai. 
Datează din anul 1780, se intitula "Elementa linguae daco – 
romanae si vevalachicae" şi a fost tipărită la Viena. A urmat o 
perioadă de re-latinizare, spre secolul al XIX - lea. Pe la anul 
1800, lingviştii români au lucrat pentru crearea unei limbi mai 
frumoase, nobile... prin anumite modificări, eliminând unele 
cuvinte dure, de origine slavă. În prima jumătate a secolului al 
XIX - lea a început o perioadă de "iluminare" în România. Au 
fost traduse cărţi ale unor scriitori din vest, ca: Racine, Moliere, 
Lemartine... În acea perioadă, scriitorul teoretician român, Ion 
Heliade Rădulescu, şi-a scris opinia cu privire la purificarea 
limbii literare româneşti. El a vrut"să ne unim în scris şi să ne 
facem pentru noi înşine o limbă literară."

Mişcarea Heliade a început prin selectarea cuvintelor 
italiene şi eliminarea celor de limbă germană, rusă şi greacă. În 
1828 el a scris: "Scrii să fii înţeles de către contemporanii tăi... 
Scriem pentru cei care trăiesc şi nu pentru cei morţi."Despre 
prima şcoală de limbăromână care avea ca scop, printre altele, 
să înveţe 12 elevi "muzica evropenească. Constantin Radovici 
Golescu, membru al "Societăţii literare", a fost unul dintre 
promotorii artei şi literaturii româneşti de la începutul veacului al 
XIX - lea, alături de Eliade şi Ion Câmpineanu. El a încercat să 
aşeze şcoala românească pe alte precepte decât cele impuse de 
biserică, unde dascălii greci îi învăţau pe copii psaltirea. 
Influenţat de curentele postrevoluţionare din Franţa, unde fusese 
de câteva ori, el înfiinţează pe moşia sa din satul Goleşti - 
Muscel (lângă Piteşti) o şcoală gratuită pentru oricine voia să se 
înscrie. Elevii puteau fi copii de boieri, negustori şi chiar de robi. 
Deschiderea şcolii a avut loc la 1 mai 1826 şi aici se învăţa 
româna, italiana, germana, latina, greaca şi alte materii. Elevii 
trăiau într-un internat sub suprevegherea profesorilor lor. La 
sfârşitul primului an de studiu, în loc de examen, elevii au jucat 
tragedia morală "Regulus", realizând astfel un început de, după 
cum ne spune Pompiliu Eliade în "Histoire de l`esprit public en 
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Roumanie. " Din aceeaşi sursă aflăm că, pe lângă şcoală, exista şi 
un taraf format din 12 copii de ţigani, care învăţaseră acolo să 
cânte din vioară, flaut ş.a. Taraful învăţăceilor din Goleşti n-a 
reuşit să se apropie prea mult de "muzica evropenească", cum 
dorea Golescu, dar a reuşit să înveţe să cânte. Limba română 
din perioada modernă, ca toate limbile, împrumută multe 
cuvinte din alte limbi, în special din limba franceză. De la 
Revoluţia din 1989, România a fost deschisă lumii întregi. 
Acum, limba română este influenţată foarte mult (ca majoritatea 
ţărilor europene) de limba engleză americană.

Surse: Mihai Ferăscu, Cine ştie...Răspunde!, EP, 
Bucureşti, 1972; linguistics.bzu.edu, EncyclopediaBritanica.

Legea nr. 53/2013 privind instituirea limbii române a 
fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145, din 19 
martie 2013. Potrivit actului normativ, ziua de 31 august va fi 
marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, de 
reprezentanţele diplomatice şi de institutele culturale ale 
României, care vor organiza programe şi manifestări cultural-
educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate limbii 
române. De asemenea, legea prevede ca Guvernul şi autorităţile 
administraţiei publice locale vor arbora drapelul României, se 
va intona imnul naţional şi se vor folosi sigiliile custema 
României.

Lucreţia Berzintu
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Apel pentru promovarea Zilei Internaţionale a Păcii 

În anul 2001, rezoluţia 55/282 adoptată în unanimitate de către 
statele membre ale Adunării Generale a Naţiunilor Unite a 
stabilit data de 21 septembrie pentru sărbătorirea anuală a Zilei 
Internaţionale a Păcii. De atunci, în fiecare an, pe 21 septembrie, 
în numeroase ţări de pe întregul glob, se ţin manifestări pentru 
Pace, se organizează diferite evenimente pentru a se conştientiza 
mai profund valoarea şi necesitatea Păcii.
În România celebrarea Zilei Internaţionale a Păcii nu a fost prea 
populară, dar cu trecerea anilor a devenit tot mai promovată de 
către oameni dedicaţi Păcii, ONG-uri, canalele mediatice din 
ţară. Înaintez rugămintea mea către colegii din A.J.R.P., prietenii 
şi susţinătorii A.J.R.P., de a promova valorile unei culturi a Păcii 
prin susţinerea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Păcii, fãcând 
cunoscutã data de 21 septembrie şi semnificaţia ei în apropierea 
acestei zile sau în această zi, printr-un articol sau o menţiune, un 
mic spaţiu dedicat acestui eveniment, în publicaţia sau canalul 
mediatic la care scrieţi sau colaboraţi.
Fie Pace pe Pământ!
Vămulţumesc!
Ion-Marius Tatomir, România/ Marea Britanie

Membru A.J.R.P., corespondent al ziarului electronic regional 
ACTUALMM.ro, al cotidianului online MANGALIA NEWS.ro, al 
portalului de ştiri Sighet Online.ro, şi al altor publicaţii 
naţionale şi internaţionale
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Jurnaliştii români din diasporă reuniţi pentru 
primă dată sub egida Asociaţiei Jurnaliştilor 
Români de Pretutindeni (AJRP) la Montreal, 
Canada, 16 – 17 septembrie 2017

Interviu cu președintele AJRP, Cristian Bucur.
https://www.youtube.com/watch?v=t0aR4PTZ59w

https://www.youtube.com/watch?v=t0aR4PTZ59w
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https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDe
Pretutindeni/videos/1556836127711451https://www.facebook.
com/notes/407794160618785

Timp de două zile, pe 16 şi 17 septembrie 2017, 
Montreal, Canada, a fost gazda primei întâlniri a jurnaliştilor 
români din diasporă, organizată sub egida AJRP - Asociaţia 
Jurnaliştilor Români de Pretutindeni.

https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDePretutindeni/videos/1556836127711451
https://www.facebook.com/AsociatiaJurnalistilorRomaniDePretutindeni/videos/1556836127711451
https://www.facebook.com/notes/407794160618785
https://www.facebook.com/notes/407794160618785
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Bucureşti, 19 sep /Agerpres/ - Prima conferinţă a 
jurnaliştilor români de pretutindeni s-a desfăşurat timp de 
de trei zile, începând cu 15 septembrie, la Montreal, Canada.

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Jurnaliştilor Români de 
Pretutindeni, la eveniment au participat reprezentanţi din partea 
administraţiei de la Bucureşti, cât şi jurnalişti din mai multe ţări 
unde sunt comunităţi mari de români.

"Presa din diaspora ar trebui să coaguleze comunitatea şi să arate 
ce este mai valoros în comunităţile respective", a declarat Sandra 
Pralong, consilier pentru românii de pretutindeni din partea 
preşedintelui României, citată în comunicat.

Ovidiu Iane, secretar de stat în Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, a afirmat, la rândul său, că Guvernul are o 
deschidere totală pentru proiectele de presă din diaspora. "Vrem 
să susţinem financiar proiectele de jurnalism serioase print sau 
online care promovează România şi românii", a afirmat Iane.

Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a punctat, 
în acelaşi context, că este foarte importantă colaborarea cu presa 
română din ţările cu comunităţi vaste de români pentru ca ştirile 
AGERPRES să poată ajunge la cât mai mulţi români din 
diaspora.

"Pentru a aduce şi o dimensiune practică acestei colaborări, 
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AGERPRES va furniza flux de ştiri gratuit întregii prese române 
din diaspora. Sper că aşa vom contribui atât la creşterea calităţii 
jurnalismului românesc de peste hotare, cât şi la o mai bună 
informare a românilor care au ales să trăiască altundeva decât în 
Romania", a declarat Giboi, citat în comunicat.

Conform sursei citate, majoritatea celor prezenţi la congres au 
fost de acord că viitorul jurnalismului este în zona online, radio, 
publicaţii şi chiar televiziuni online.

Au fost şi jurnalişti care au susţinut că nimic nu poate înlocui 
mirosul hârtiei imprimate şi că ei se vor lupta atât cât vor putea 
ca să rămână la presa tipărită, potrivit comunicatului.

"Toţi participanţii au fost de acord că presa din diaspora trebuie 
să fie în folosul şi slujba românilor din afara graniţelor şi să 
rămână un element de coagulare. De asemenea, s-a împărtăşit şi 
ideea unei prese mai pozitive, care să arate părţile bune ale 
comunităţilor de români de pretutindeni", se precizează în 
comunicatul AJRP.

Cristian Bucur, preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Români de 
Pretutindeni, a afirmat că evenimentul a fost unul reuşit. "Cu 
siguranţă vom repeta această întâlnire şi anul care vine, probabil 
într-un alt oraş din lume unde există comunităţi importante de 
români", a spus Bucur, citat în acelaşi comunicat.

Întâlnirea a fost transmisă integral live pe mai multe reţele de 
socializare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: 
Florin Marin)
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Revista „Acasă”, Chișinău, R.Moldova

                                                                                                
Revista Acasă este editată în Republica Moldova, în limba 
românã. Revista Acasă, ca și concepție, format și conținut divers 
al materialelor publicate, este unică de felul acesta în Republica 
Moldova. De aceea este foarte solicitatã, iar materialele scrise 
nu-și pierd actualitatea în timp. Astfel, cititorii își fac colecții 
adevărate, păstrându-le în bibliotecile lor personale ca pe niște 
broșuri utile. Revista Acasă este distribuită prin abonare și 
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vânzări în toate chioșcurile și oficiile poștale din localitățile 
Republicii Moldova. Revista Acasă, dar și anexele ei, sunt 
prezente în „Catalogul de abonare” al Î.S. „Poștei Moldovei” 
(distribuitor de presă în Republica Moldova) cu indicii de 
abonare.

http://www.revistaacasa.md/

contact@revistaacasa.md

Companie de media/ştiri

http://www.revistaacasa.md/
mailto:contact@revistaacasa.md
https://www.facebook.com/search/?bqf=str/Companie+de+media%252F%25C5%259Ftiri/keywords_pages&ref=page_about_category&f=AboLvn4NzQ8i73UjgJCdbTRDOzw4NIiRxoCmcUT3Zu1_1BrRhIzIMkhIZ0m4Ki25qslO4HZCAjO1KhewN_dqie_PONDuJNEwLW4uNalSl6mNvjElw8GoBCbFhHPl_sYLOP0GBbKqX0L8rojUgRqyecls


Catalogul AJRP(ediția a II-a-)2021     24

Actualmm.ro, ziar electronic regional, Maramureș 
a fost lansat în luna decembrie a anului 2011, oferind cititorilor 
ştiri din viaţa socială, politică şi culturalã a judeţului Maramureş 
dar şi ştiri externe şi din viaţa mondenă. Un reper important 
pentru cei care doresc să fie la curent cu ştiri proaspete din 
judeţul Maramureş şi  din  lume,    Actualmm.ro are deviza: 
Cei mai buni din Maramureş.                                

Actualmm.ro este în administrarea lui Barbur Adrian -    
Nicolae PFA.

Contact: contact@actualmm.ro

mailto:contact@actualmm.ro
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Revista ”Albanica”, Asociația Liga Albanezilor din 
România (ALAR)

Revista Albanica este o publicație trimestrială, științifică și de 
cultură a Asociației „Liga Albanezilor din România”, sub 
egida Editurii Asdreni. Publică texte ale literaturii albaneze și 
române, studii de istorie, geopolitică, lingvistică, spiritualitate, 
arte și alte domenii ale albanologiei și ale raporturilor româno-
albaneze. Revista continuă un proiect cultural început de dr. 
Anton B.I. Balotă în 1936. Seria nouă a fost lansată la începutul 
anului 2019.
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Asociația Liga Albanezilor din România are propria 
editură, numită după marele scriitor și patriot albanez Asdreni. 
Editura a fost reorganizată în anul 2018, pe temelia Editurii 
Privirea, care a funcționat anterior în cadrul ALAR. Editura 
Asdreni publică lucrări de beletristică, dar și volume dedicate 
istoriei, culturii și limbii albaneze, precum și manuale, dicționare 
și ghiduri de conversație.

Tot sub egida Editurii Asdreni apare și revista lunară 
„Drita”, continuatoare a revistei „Miku i Shqiptarit” (Prietenul 
albanezului). Revista este distribuită în mod gratuit, prin poștă, 
către abonații – persoane fizice și persoane juridice – din 
România și de peste hotare. Pentru a solicita un abonament, vă 
rugăm să ne contactați.

Dat fiind faptul că activitatea Editurii, dar și a Asociației 
în ansamblul său, beneficiază de sprijinul financiar al statului 
român, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, 
toate produsele editoriale ale ALAR se distribuie în mod gratuit 
persoanelor interesate, în special prin intermediul târgurilor și 
saloanelor de carte organizate în România și al acțiunilor 
derulate de organizație.

CONTACT ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN 
ROMÂNIA:Strada Nicolae Bălcescu nr. 33, Municipiul 
Craiova, Județul Dolj. Telefon: 0351.184.466
E-mail: office@alar.rohttp://www.alar.ro

mailto:office@alar.ro
http://www.alar.ro/
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TRUSTUL MEDIA ”ANIMA”, Tel Aviv, Israel

 Email: animanews@email.com

Facebook: https://www.facebook.com/animanews.agentiedestiri

www.animanews.org 

mailto:animanews@email.com
https://www.facebook.com/animanews.agentiedestiri
http://www.animanews.org/
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”Așii Români”, ”Vocea Ta”, Nurnberg, Germania

 

Agenţia de Presă AŞII ROMÂNI a fost înfiinţată în data de 15 
ianuarie 2009, are sediul la Nürnberg, având de la data 
inaugurării o frecvenţă zilnică de urcare a ştirilor. Acestea sunt 
colectate fie de la corespondenţii noştri din întreaga lume, 
membrii asociaţiilor, bisericilor, colaboratori locali și 
internaționali, purtătorii de cuvânt ai  Instituţiilor de Stat etc, 
ajungându-se astfel ca majoritatea comunităţilor româneşti și a 
vorbitorilor și cunoscătprilor de limba română din lume să 
beneficieze de informaţiile ce sunt relatate și difuzatede în 
pagina  Agenţiei de Presă AŞII ROMÂNI.

Nu trebuie omis faptul că politica internă a Agenției de Presă 
este una foarte optimistă și pozitivistă. Prin acest mod, știrile 
care sunt urcate în pagina agenției sunt în proporție de peste 95 
% știri pozitive, care să promoveze românii de pretutindeni și 
din România.
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Ziarul “VOCEA TA” are ca scop diseminarea unor 
informaţii corecte şi pozitive în rândul cunoscătorilor de limba 
română din Austria, Belgia, Germania, Elveția, Franța și Olanda. 
Fiind singurul ziar lunar tipărit în limba română din aceste țări, 
urmărește să pună în evidenţă realizările economice, financiare, 
politice şi culturale ale celor care organizează activități pe 
teritoriul celor patru țări, dar şi selectarea ştirilor referitoare la 
actualitatea politică, social-economică şi culturală din România, 
activitățile Instituțiilor de Stat din România etc.

Publicația   " VOCEA TA"  a fost înfiinţată în data de 15 
decembrie 2010, ISSN 2191-7272 (primit în Germania). Sediul 
se află la Nürnberg - Germania, având de la data inaugurării un 
tiraj de 5000 de exemplare. La început, ziarul a avut un număr de 
12 pagini, din care 2 policromie (coperțile).

Din numărul șase al ziarului (după șase luni de apariție), 
am mărit numărul de pagini de la 12 la 16, având 4  pagini 
policromie. În acest moment ziarul are 32 de pagini, 16 alb – 
negru și 16 policromie, iar tirajul este de 20.000 de exemplare, 
urmând ca în cel mai scurt timp (în funcție de posibilitățile 
financiare) să creștem tirajul la 40.000. Acest lucru este necesar 
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datorită ariei de distribuție din cele patru țări și numărului din ce 
în ce mai mare de cititori.

Știrile, informațiile sunt colectate, fie de la corespondenţi, 
ori de la  membri ai asociaţiilor româneşti din cele sase țări, 
purtătorii de cuvânt ai  Instituţiilor de Stat etc, ajungându-se 
astfel ca majoritatea comunităţilor care cunosc limba română să 
beneficieze de informaţiile prezentate  în ziar.

Ziarul “VOCEA TA” are un grad  de accesibilitate foarte 
mare în cele șase țări, fiind distribuit prin firma ATLASSIB - la 
toate sediile din țările mai sus enumerate, dar și la sediul 
Institutelor Culturale, Ambasade, Consulate, Asociații, Magazine 
cu specific românesc, Biserici etc.

De asemenea, o mare parte din tirajul ziarului merge la 
cititori prin abonamente.

ZIARUL VOCEA TA- Ediție specială pe Zona 
Metropolitană Nürnberg

Se va lansa la mijlocul lunii Septembrie 2021, fiind o 
publicație care va pune accentul pe comunitatea românească din 
Zona Metropolitană Nuernberg. Ziarul va avea 12 pagini, fiind o 
combinație între publicarea fie în avanpremieră, fie în 
retrospectivă din zonă, dar și cu informații, locuri de muncă, 
locuințe etc.

Mit freundlichen Grüßen/ Cu stimă,

Ionela van Rees- Zota
Voluntar/ Ehreamtlich
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Vorstand und Gründungsmitglied/ Fondator: Centrul Cultural 
Româno-German din Nürnberg / Deutsch- 
Rumänisches Kulturzentrum "Dumitru Dorin Prunariu" 
Nürnberg

Sachverständige für Integration in der Kommission für 
Integration Nürnberg
Expert în Comisia de Intergrare a orașului Nürnberg

Zeitung - Ziarul "Vocea ta" (Deine Stimme) und/ și Agenția de 
Presă (Presse Agentur) "Așii Români"- Rumänische Asse                                               

www.AsiiRomani.com
www.ccrai.de
www.VoceaTa.eu                                                                                        
www.IonelavanReesZota.eu                                                           
                                                                                                                                              
Tel. 0049 160 33 73 128
Adresse:
Petarsauracher Str 47-49
90449 Nürnberg
E.mail: asii.romani@yahoo.com

Fördern und unterstützen Sie unseren Verein! Für Spenden 
erhalten Sie auf Wunsch eine Zuwendungsbestätigung.

Aici ne puteți ajuta cu donația dumneavoastra! Mulțumim!
DACIA e.V
VR Bank Nürnberg
DE70 7606 0618 0001 9324 97

http://www.asiiromani.com/
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Axial TV, Chișinău, R. Moldova

Televiziune generalistă, distribuită prin reţelele 
IPTV, prin cablu şi internet.

Tel. +373 671 05 055         
www.axialtv.md
https://www.facebook.com/axialtv

Companie de media/ştiri
Contacte:
Publicitate – (022) 927800 (sau: 067105055)
Echipa de producţie – (022) 990440
Director – 067105055
office@axialtv.md, axialtvmoldova@gmail.com, 
silvia.caloianu@gmail.com (director)

Adresa locaţiei: str. Puşkin 20 „a”, Chișinău, 
R. Moldova

http://www.axialtv.md/
https://www.facebook.com/axialtv
https://www.facebook.com/search/?bqf=str/Companie+de+media%252F%25C5%259Ftiri/keywords_pages&ref=page_about_category&f=AbqGG4niZ7svom-BQm8aIVuTDG-JXN5owX2r6AD5qrhIh5HsgF-V9O11QKTxYl5-8kzi2cPi2hxB222RVRn7Z27-ZsSvgw5Kf1BQA6Vde3dLpBkiRENXkTQPwlOZtrmvF0H9_Mz04-mDCx_t-35hwrlO
mailto:office@axialtv.md
mailto:axialtvmoldova@gmail.com
mailto:silvia.caloianu@gmail.com
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BLOG, BEN  TODICĂ, Australia

http://bentodica.blogspot.com/

https://bentodica.wordpress.com/date-biografice-ben-todica/

http://bentodica.blogspot.com/
https://bentodica.wordpress.com/date-biografice-ben-todica/
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Revista ”Chemarea”, Ierusalim, Israel
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Citizen Journal, portal bucovinean 
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           Curierul  de  Pretutindeni, Israel

 Publicația   „Curierul  de  Pretutindeni, Israel”   
a   apărut   în   septembrie   2020   pe   Facebook   și   este 
distribuită și citită în Israel, România, Canada, SUA, Austria. 
Între cititorii constanți se numără academicieni, profesori   
universitari   și   personalități   ale   vieții   culturale   din   țările 
menționate.
Dovada calității sale editoriale este faptul că domnul 
acad.prof.univ. dr. Răzvan Theodorescu a acceptat să fie 
președinte de onoare al publicației, iar domnul acad.prof.univ.dr. 
Jean Jaques Askenasy a răspuns invitației de a publica un 
material în paginile publicației. Publicația a fost consemnată de 
câteva ori în pagina UZPR
Redactor șef este Etgard Bitel
Contact: curierul de pretutindeni1@gmail.com

mailto:pretutindeni1@gmail.com
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Destine Literare,Canada - Literary Destinies

Dragi cititori,

Suntem împreună încă din anul 2007 de când a fost 
fondată revista. Sunt mii de pagini în care v-am publicat textele 
pline de imaginație și talent. În tot acest timp am primit, cu 
bucurie, autori noi (români și de alte naționalități), vi i-am 
prezentat, le-am urmărit evoluția, premiile care li s-au acordat 
pentru preocupările lor în domeniul literaturii, filosofiei, istoriei, 
jurnalisticii, artelor vizuale, etc. Dintotdeauna  am încurajat noi 
și tinere valori pe care în viitor ne vom bucura să le promovăm 
pe scena culturii internaționale. Intenționăm să publicăm 4 
numere pe an: în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie.

https://destine-literare.com/

https://destine-literare.com/
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ER NEWS, portalul nr.1 al Diasporei, R. Moldova
(www.elenarobu.md) este pe piața media din R. Moldova de 
câțiva ani și a reușit să se impună ca Portalul numărul 1 al 
Diasporei și o punte de legătură între conaționalii plecați în 
străinătate și cei rămași acasă. 

Portalul a fost lansat și este dirijat de către jurnalista din 
R. Moldova, Elena Robu, stabilită în Franța din 2017.
Portalul este urmărit în R. Moldova, România, Italia, Franța, 
Germania, Marea Britanie, unde există comunități numeroase ale 
conaționalilor noștri.
ER NEWS este apolitic și nu servește interese de partid din 
R.Moldova.

Patronii sunt jurnaliștii care muncesc gratuit pentru a 
informa corect și echidistant publicul țintă din țările enumerate 
mai sus. Pe portal veți găsi cele mai importante știri din 
domeniile politic, social, economic, internațional, dar și rubrici 
dedicate diasporei: Vocea diasporei și Jurnal de Emigrant.

http://www.elenarobu.md/
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EPA (European Police Association) - The european 
police magazine – EPA MAG, publicație 

trimestrială, Belgia
este o asociație non-profit creată în 1995 la Bruxelles.
Apolitică, asociația reunește oficiali din țări europene cu 
competențe polițienești (ofițeri de poliție, jandarmi, ofițeri 
vamali), precum și membri ai serviciului de securitate ale UE și 
NATO.  Asociația are o publicație trimestrială, EPA MAG.

Sediul central: EUROPEAN POLICE ASSOCIATION
Rue du Panier Vert 34
1400 NIVELLES
BELGIA                                       
https://europeanpolice.net/en/epa-mag

https://europeanpolice.net/en/epa-mag
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Eroii Neamului, Iași, România 

Email: ionelpintilii@yahoo.com

mailto:ionelpintilii@yahoo.com
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Revista Familiei, Israel

P.O.B. 7159, Rishon Lezion, 75171 Israel0524-885544 (Ioana), 
0524-716004 (Dragoș)
www.facebook.com/Revista.Familiei

http://www.facebook.com/Revista.Familiei
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Foaia Românească”, săptămânal al românilor din 
Ungaria

Foaia Românească - Redacția:

5700, Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Telefon/ fax: +36-66-463.152

Telefon: +36-66-361.789
Web: www.foaia.hu

Colectiv redacțional:
Anca Liana Butar

e-mail: anca.crisan@foaia.hu
Ana Cioca Czesznak

e-mail: ana.cioca@foaia.hu
Redactor - șef: Eva Iova - Șimon

E-mail: eva.iova@foaia.hu
Editor responsabil: Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria,
5700, Jula, str. Gh. Doja nr.8

http://www.foaia.hu/
mailto:eva.iova@foaia.hu
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Gazeta Românească, Israel 
Director al editurii Familia și al ziarului este Dragoș Nelersa; 

Redactor - șef al ziarului ”Gazeta Românească” este 
Ioana Toff.

E-mail: gazetarom@gmail.com, revistafamiliei@gmail.com
Tel.: +972 52-471-6004

Site: https://www.efamilia.org/

mailto:gazetarom@gmail.com
mailto:revistafamiliei@gmail.com
https://www.efamilia.org/
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  Gazeta Satelor, Chișinău, R. Moldova

 

Publicaţia Periodică „Gazeta Satelor” este una din puținele 
publicații periodice de limbă română scrise şi destinate cititorului 
din mediul rural.http://gazetasatelor.md/                                                                                                                      
Telefon: +373 605 84 268                                                                                                               
E-mail: gazeta.satelor@gmail.comCompanie de media/ştiri

http://gazetasatelor.md/?fbclid=IwAR38RJSlwD8GtmUFBaLzt2rjkKMXEUwc23ZS7VwjguEvxJX4L0arfAOa2YU
mailto:gazeta.satelor@gmail.com
https://www.facebook.com/search/?bqf=str/Companie+de+media%252F%25C5%259Ftiri/keywords_pages&ref=page_about_category&f=AbotBgu1ZDlt3r36NqOgtgs8cBxYV3Ylr1ldxi6jBEUY7Zc4686VcpQxJ3nnv8tSgFXKoo9R1R6P3dIZBkEcS2OcbB2RTSstlr6bdurWd4f4YKH8_0VX5htHTDNUxJKInGbvUDZ6vSvgIWUdyFDOy-Ln
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Gândacul de Colorado (SUA)
Fondat în 2001 Director: Lucian 

Opreawww.gandaculdecolorado.com
E-mail: redactie@gandaculdecolorado.com                                                                             

Telefon: +1.970.222.4751

http://www.gandaculdecolorado.com/
mailto:redactie@gandaculdecolorado.com
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 ”GLASUL CERBICIEI”,  Revistă în Serbia    
Prezentarea și lansarea revistei „Glasul Cerbiciei” în 

comunitățile românești sub egida Asociației „Românii 
Independenți din Serbia” (2013), are drept obiectiv în context 
mai larg, socio-cultural de promovare, valorificare și prezentare a 
culturii și istoriei românilor din Serbia, iar pe altă parte, 
publicația care deja s-a impus în galaxia minoritară, să fie 
cunoscută cu o largă deschidere față de spiritualitatea 
românească din Serbia.
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Sensibilizarea accentuată a cititorilor se realizează și prin
utilizarea noilor rețele de comunicare, prin accesarea singurului 
site a românilor din Voivodina, site-ului Asociației „Românii 
Independenți din Serbia” (www.ris.in.rs), precum și prin 
popularizarea materialelor revistei, prin intermediul presei 
audiovizuale și tipărite. În acest context, „Glasul Cerbiciei” 
ocupă un loc de primă importanță în spațiul românesc din Serbia, 
fie ca în viitor să-și mențină poziția și să apară MULȚI ANI!
Mulțumiri tuturor celor care realizeazã, sprijină și susțin 
„Glasul Cerbiciei – Prin cultură la identitate și spiritualitate”.

Adresa: Sterijina 68 b, Vîrșeț, Serbia 26300
Tel. +381.13834.125;  +381.64119.53.84
E-mail: romanii.independenti@gmail.com
https://ris.org.rs/revista-glasul-cerbiciei/

http://www.ris.in.rs/
mailto:romanii.independenti@gmail.com
https://ris.org.rs/revista-glasul-cerbiciei/
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IPN, Agenție de presă, Chișinău, R. Moldova

Agenţia de presă IPN
Str. Puşkin 22, of. 467

Chişinău, R. Moldova, MD-2005
Tel/Fax: +373(0)22 930073

Mob:+373(0)69 155495
Email: v.vasilica@info-prim.md

Web: www.ipn.md

mailto:v.vasilica@info-prim.md
http://www.ipn.md/
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Itaca, revistă de cultură, Dublin, Irlanda

Itaca  reprezintă un spațiu cultural, creat în toamna anului 2012 
de către Dorina Șișu și Viorel Ploeșteanu, în special pentru 
românii din Irlanda. Toate aceste proiecte pot fi găsite pe 

Facebook (Revista Itaca Dublin, Itaca Organization Dublin 
Biblioteca Diaspora) și pe site-urile: 

www.itaca.ie;                                                                                                       
www.bibliotecadiaspora.eu

Viorel Ploeșteanu: viorel1ploesteanu@yahoo.com
Revista Itaca - Revistă de cultură a scriitorilor de limbă română, 

stabiliți în afara granițelor 
României.https://www.facebook.com/revistaitacadublin

http://www.itaca.ie/
http://www.bibliotecadiaspora.eu%20Viorel%20Ploe%C8%99teanu:%20viorel1ploesteanu@yahoo.com/
http://www.bibliotecadiaspora.eu%20Viorel%20Ploe%C8%99teanu:%20viorel1ploesteanu@yahoo.com/
https://www.facebook.com/revistaitacadublin
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“Izvoare”, revista Asociației Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română, Israel

 

Revista ”Izvoare” este revista Asociației Scriitorilor
Israelieni de Limba Românã. Apare o dată pe an și conține
cele mai valoroase opere ale condeierilor de limba română

din anul respectiv.
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JURNAL ISRAELIAN este singurul săptămânal de artă și 
cultură de limba română publicat în Israel de Editura SAGA. 
A fost inițiat în vara anului 2020 când pandemia mondială 
Covid-19 a anulat orice activitate culturală în Israel.

La producția jurnalului participa scriitori, artiști, 
fotografi, istorici, arheologi și umoriști din Europa, Canada, 
Australia.

Cu un conținut vast și variat Jurnalul acoperă atât 
actualități, critică literară, recenzii de carte și film cât și cercetări 
ale avangardelor, traduceri din literatură universală și din poezia 
ebraică. Fundația SAGA pentru cultură organizează concursuri 
anuale cu premii pentru artiști din toată sfera de limbă română. 
Site-ul jurnalului:  https://www.jurnal-israelian.com/
Editura SAGA:  https://sagapublishing.github.io/

Director: Adrian Grauenfels

Email:  gadrian40@gmail.com

https://www.jurnal-israelian.com/
mailto:gadrian40@gmail.com
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    Jurnal TV, Chișinău, R. Moldova

Postul de televiziune Jurnal TV

Slogan: LIDERI. LIBERI. JURNAL TV
Website: www.jurnaltv.md
Email: contact@jurnaltv.md
Facebook: https://www.facebook.com/jurnaltv.md
YouTube: https://www.youtube.com/user/JurnalTV
Instagram: https://www.instagram.com/jurnaltv.md/
Descriere: Jurnal TV este o instituție mass-media independentă, 
care promovează libertatea de exprimare, de gândire și libertatea 
presei, precum și alte valori definitorii ale procesului de 
consolidare a democrației și statului de drept. Jurnal TV pledează 
pentru jurnalismul imparțial, obiectiv și echilibrat, reflectând 
echidistant evenimentele care au loc într-un stat democratic aflat 
în tranziție. Jurnal TV oferă o gamă bogată și diversă de content 
de divertisment, inclusiv producții locale, documentare de 
calibru, emisiuni TV originale și campanii sociale. Echipa 
noastră este una dinamică, alcătuită din profesioniști de top și 
angajată plenar în activități menite să ofere produse de calitate și 
să mențină o legătură emoțională cu publicul său.

http://www.jurnaltv.md/
mailto:contact@jurnaltv.md
https://www.facebook.com/jurnaltv.md
https://www.youtube.com/user/JurnalTV
https://www.instagram.com/jurnaltv.md/
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Jurnal.md 1, portal de știri, Chișinău, R. Moldova
Slogan: Ca să știi totul!

Website: www.jurnal.md

Facebook: https://www.facebook.com/jurnalmd

Descriere: Jurnal.md este un unul dintre cele mai citite portaluri 
de știri din Republica Moldova. Site-ul există din 2003, când era 
varianta online a ziarului Jurnal de Chişinău, iar începând cu 29 
octombrie 2009 se transformă într-un portal de ştiri non-stop, cu 
informații din toate domeniile - social, politic, cultură, sport, 
internațional etc. Pe lângă știri la minut, Jurnal.md realizează 
fotoreportaje din centrul evenimentelor, articole ample, 
documentate, iar acum își propune să realizeze și investigații, 
inclusiv în format video. În ultimii ani, zeci de sondaje au plasat 
Jurnal.md în topul celor mai citite și de încredere surse de 
informații, multe studii de audiență plasând Jurnal.md pe locul I. 
Portalul Jurnal.md înregistrează lunar, în medie, în jur de 
700.000 de vizitatori unici, în dependență de evenimentele din 
țară și fluxul informațional. În ultimul an, cel mai mic număr de 
vizitatori unici a fost de 500.000, iar cel mai mare de 1,2 
milioane. Numărul mediu al afișărilor lunare este de 3 milioane. 

http://www.jurnal.md/
https://www.facebook.com/jurnalmd
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Anul IV, nr. 1 (6) / 2021
SERIE NOUĂ
2 1 (6) / 2021 KRYTON

KRYTON, revistă de cultură, Madrid, Spania

revistakryton@gmail.com
Fondată la Madrid în 2018
Fondatori: Gelu Vlașin & Cornel Drinovan
Director: Cornel Drinovan
Tel: 0034 642 455 951
E-mail: cdrinovan@gmail.com
Editor:
ASOCIAȚIA CULTURALĂ ORIZONTURI ROMANEȘTI 
(ACOR)
președinte: Cornel Drinovan
orizonturiromanesti@yahoo.es
Consiliul editorial:
Chris Tănăsescu Margento (Canada)
Mario Castro (Suedia)
Enrique Nogueras (Spania)
Robert Șerban (Romania)
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Angela Nache Mamier (Franța)
Adrian Grauenfels (Israel)
Bogdan Suceavă (SUA)
Redacția:
c/ Granada, 8, 2A
28802 Alcala de Henares, Spania
Secretar de redacție: Mihaela Petrache (0034 671 461 064)
Foto coperta 1: Constanța Abălașei-Donosă / Bărci la mal 
(acuarelă)
Foto coperta 1V: Ligia Lapadus / Floarea soarelui (acrilic)
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      ”Mangalia News”, România

 

www.mangalianews.ro, cotidian online, cu știri din zona de sud a 
litoralului românesc, vești din România și din lumea largă.
Știri, Dezvoltare, Cultură, Evenimente.                                                                                

E-mail redacție: mangalianews@gmail.com
Coordonator programe Mangalia News,                                                                              
prof. Traian Lupu.
Despre AJRP, aici:https://www.mangalianews.ro/?s=AJRP
Pe Facebook, suntem aici: 
https://www.facebook.com/MangaliaNewsOficial, 
iar pe Twitter, aici: https://twitter.com/Mangalia_News

http://www.mangalianews.ro/
mailto:mangalianews@gmail.com
https://www.mangalianews.ro/?s=AJRP
https://www.facebook.com/MangaliaNewsOficial
https://twitter.com/Mangalia_News
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     Marca – RO, Canada Publicație românească

Publicația Marca-RO se adresează românilor din Canada și 
de peste tot în lume, deoarece se distribuie electronic. 

Marca-RO este o publicație de opinie și informare care dorește să 
aducă cititorilor cât mai multe materiale originale.

Dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, ne puteți contacta 
la: editor@marca-ro.ca, Tel. Canada: +1-514-961-9091     

Editor: Cristian Bucur                                                                                              

mailto:editor@marca-ro.ca
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MARCA – RO, Emisiune la Radio Canada

https://www.facebook.com/groups/362932917161234
https://marca-ro.ca/

De aproape 18 ani, emisiunea Marca-RO rămâne singura voce 
românească pe FM în regiunea Montreal și împrejurimi. 
Concepută într-un format alert și interactiv, emisiunea abordează 
subiecte de interes pentru românii din Canada și pentru prietenii 
acestora. Invitații și colaboratorii emisiunii s-au transformat în 
prieteni și susținători, fiind seduși de franchețea și neutralitatea 
pe care o afișează Marca-RO. De asemenea, încercăm să spunem 
lucrurilor pe nume, chiar dacă este greu câteodată.
Ne puteți asculta săptămânal începând din septembrie 2021, în 
seara de marți, orele 20.30 (ora Montreal-ului), pe frecvența 90,3 
FM sau pe internet la https://ckut.ca/en/pup/player

Realizator emisiune ”Marca-Ro”: Cristian Bucur.                                                                                                                      
Telefon Canada: +1-514-961-9091                                                                                                          
E-mail: bucurc@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/362932917161234
https://marca-ro.ca/
https://ckut.ca/en/pup/player
mailto:bucurc@gmail.com
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MARCA – RO, TV,Youtube

        The Romanian Revolution December 1989

Arpad Szoczi, the producer of the movie Timisoara: The Real 
Story Behind the Romanian Revolution is answering Cristian 
Bucur questions about the Romanian revolution.
https://www.youtube.com/watch?v=E460ctP6ysw&li
st=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-
6u4AQ5sd&index=1

Interview Michel Clair

https://www.youtube.com/watch?v=amNXXfVdlx8
&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-
6u4AQ5sd&t=27s

George Haber la Marca RO

Întreprinzatorul George Haber care a construit mai multe 
companii in Silicon Valley era considerat, la un moment dat, 
cel mai bogat român din Statele Unite. 
https://www.youtube.com/watch?v=PdxNNGB0mhI

Producător: Cristian Bucur                                                                                              

editor@marca-ro.ca                                                                  
Contact: contact@marca-ro.ca, +1-514-961-9091

https://www.youtube.com/watch?v=E460ctP6ysw&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E460ctP6ysw&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E460ctP6ysw&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=amNXXfVdlx8&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=amNXXfVdlx8&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=amNXXfVdlx8&list=PLm8jIy0c8HPx7Z2jpMvOgKJQ-6u4AQ5sd&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=PdxNNGB0mhI
mailto:editor@marca-ro.ca
mailto:contact@marca-ro.ca
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Despre Marginalia etc.

Marginalia etc. este o platformă de idei, comentarii, analize, 
note si luări de poziție, recenzii și recomandări etc. Mai mult 
citiți aici: https://www.marginaliaetc.ro/                                                                                                                                            

Fondator și comentator din 2018: Ciprian Apetrei, cu studii de 
filosofie în România și în Franța, originar din Ploiești, stabilit în 
Bretania, Franța, scriitor și profesor de filosofie.               

Din 2014, publicist comentator la Adevarul; din 2020, jurnalist 
fondator RoZoom Press

https://www.marginaliaetc.ro/
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Revista MAXIMUM a luat ființă în 2010, după moartea lui 
Al. Mirodan și încetarea apariției revistei sale, MINIMUM. 
Primul număr al revistei MAXIMUM era închinat acestui colos 
al scrisului publicistic care a fost Mirodan. Fondatorul noii 
reviste și directorul ei este Teșu Solomovici. MAXIMUM a 
sărbătorit recent un jubiliar: apariția numărului 100. 
Adresa redacției: Rishon le Zion, Maagal HaShalom 19/7  
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Mesagerul Românesc, SUA este o publicație săptămânală, 
online, ce se adreseazătuturor românilor din SUA și Canada.
Ziarul conține informații de interes general din multiple domenii 
de activitateprecum: culturã, religie, turism, sport sau politicã.
De asemenea, ziarul Mesagerul Românesc include interviuri, 
articole șireportaje din comunitățile de români din America de 
Nord. Publicația a fostînființată în mai 2012 cu scopul de a 
promova activitățile din Diaspora și de aconsolida legătura dintre 
românii de peste Ocean și familiile rămase în țarã.
PoBox 16725, Portland, Oregon, OR 97292

E-mail: mesagerulromanesc@gmail.com
www.mesagerulromanesc.info
Telefon redacție: (01140)351-466173
Pentru abonamente, marketing și publicitate Sunați la: 
(503)740-3234
Puteți citi și ziarul în format electronic la adresa:
www.mariusmarin.ro
http://www.facebook.com/MesagerulRomanesc

mailto:mesagerulromanesc@gmail.com
http://www.mesagerulromanesc.info/
http://www.mariusmarin.ro/
http://www.facebook.com/MesagerulRomanesc
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Miorița USA

Ziarul Miorița USA este o publicaţie independentă de 
informaţie socio-politică şi culturală; evenimente din 
comunităţile româneşti, de promovare a culturii româneşti, a 
culturii americane; de promovare a prieteniei dintre cele două 
popoare, american şi român, vocea comunităţilor româneşti din 
SUA.

Ziarul Mioriţa USA nu este finanţat de niciun program 
financiar din ţara sau din America de Nord. Este susţinut 
financiar din donaţii, abonamentele cititorilor, precum şi din 
reclamele firmelor româno-americane, care doresc să-şi 
promoveze afacerile.

 Întregul colectiv redacţional lucrează voluntar. Colectivul 
ziarului depune un efort susţinut pentru comunitatea românească 
din America şi pentru păstrarea limbii materne în comunităţile 
româneşti din diapora.
https://www.facebook.com/MioritaUsaNewspaper/

https://www.facebook.com/MioritaUsaNewspaper/
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Natura, Chișinău, R. Moldova

Revista NATURA, publicație de ecologie, turism și cultură
Directorul Publicației Periodice „Natura” – Alecu Reniţă
Scurt istoric: Revista „NATURA”
Fondată în 1990, (serie nouă din mai 1994), apare de atunci și 
până în prezent fără întrerupere. Este o revistă independentă, 
color, editată la Chișinău, în 16 pagini, A3, cu apariție lunară și 
al cărui tiraj mediu este de până în 10 000 de exemplare difuzate 
prin abonamente în R. Moldova, România și în regiunile Odesa 
și Cernăuți din Ucraina. În R. Moldova, „Natura” este singura 
publicație de mediu, educație ecologică și turism. Din totalul de 
abonamente, evaluările redacției indică un număr aproximativ de 
50-65 mii de cititori (info: pagina Facebook):
www.facebook.com/Natura.mdhttp://natura.md/                                                                                                                           
E-mail: natura@natura.mdRevistă, natura.md
Instagram: www.instagram.com/natura.md                                                                                  
Acoperire și distribuție mediatică: națională (Republica 
Moldova).Modalități de abonare: personale de peste hotare se pot 
abona la Revista NATURA accesând pagina web 
www.natura.md/abonare și completând formularul de abonare și 
bifând opțiunea PDF (electronic).                                                                                                                   
De asemenea, persoanele care doresc să sprijine Revista 
NATURA în afara unui model de abonare clasic, o pot face 
donând pe Patreon: www.patreon.com/Revista_Natura

http://www.facebook.com/Natura.md
https://l.facebook.com/l.php?u=http://natura.md/?fbclid=IwAR3s5QMOxdIdQUReCnDJoQrDfvXv3yMxxBeAIMSWntOw8ZtUD04pj_kC4FI&h=AT2RZLDOy6TzVyIvkZga8N5_VWavZhQdJfEqucZNBuzK6CtXsil_GL45mTPLUh-n-Kg7fAfBJTcGQS72kNDgRvw69gLHzIgY0O3rAVsmfjLmh7Vkx9l6ZbBk0Lu93tI9GgYdgEE8GTzwx1cudtEF
mailto:natura@natura.md
https://www.facebook.com/search/?bqf=str/Revist%25C4%2583/keywords_pages&ref=page_about_category&f=AbpxtrjKvYi1hRT-SPTdmcpC2Ns2MharAw3oGV6zgV_aak6CjZUt7mOECQtP0bcoMqgUDD5kFb9-MSXiXpxuhsVYxz2Be_eFqYOYmGEIAyVeU8_dT5VSYjtUwgnszIGjYBc
http://instagram.com/natura.md?fbclid=IwAR0W5Bxq31TCDeQQvUOzvZKE5VSeB9e7IPWB8XzGiETWrJA3D3Q3lPtee6s
http://www.instagram.com/natura.md
http://www.natura.md/abonare
http://www.patreon.com/Revista_Natura
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New York Magazin, SUA

Data primei apariții: 4 aprilie 1997 (în activitate și în prezent)

Fondatori:
Grigore L. Culian și Andreea Maria Culian
Editori:
Grigore L. Culian (NY Magazin)
Prof. Dana Maria Dezotell (NY Magazin Cultural)
http://www.nymagazin.com/en_US/despre_noi/

Contact

Adresa redacției:
P.O.Box 790304, Middle Village, NY 11379
Numere de telefon:
Redacție: (718) 896-8383
Mobil: (347) 268-5616
Puteți să ne contactați pe email la adresele următoare:
E-mail: nymagazin@aol.com;  nymagazin@gmail.com
Editor: grigore.culian@yahoo.com
Website: www.nymagazin.com

http://www.nymagazin.com/en_US/despre_noi/
mailto:nymagazin@aol.com
mailto:nymagazin@gmail.com
mailto:grigore.culian@yahoo.com
http://www.nymagazin.com/
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Observatorul, Toronto, Canada

Tel. +1-416 562-7777 sau
416 483-5154, Toronto, Canada

Email: editura@observatorul.com URL: www.observatorul.com
Pentru abonamente, informații, contactați-ne la telefon 
+1-416 562-7777 sau 416 483-5154 sau scrieti-ne 
la editura@observatorul.com.

Începând de la editorul și directorul ziarului, Dumitru Puiu 
Popescu, redacție sau colaboratori, toți participă voluntar la 
redactarea și tipărirea acestui ziar. In fiecare lună colaboratorii și 
prietenii ziarului se întâlnesc pentru a sărbători aniversări, 
evenimente, expoziții, lansări de carte. Vă așteptăm să fiți parte 
din grupul nostru, care a început să activeze într-o frumoasă 
Noapte de Sânziene. Experiența Dvs. este de mare ajutor 
Comunității Românești, vă așteptăm să fiți colaboratorii 
rubricelor noastre. 
Director: Dumitru Puiu Popescu     
dumitrupopescu@observatorul.com

mailto:editura@observatorul.com
http://www.observatorul.com/
mailto:editura@observatorul.com
mailto:dumitrupopescu@observatorul.com
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Orient Românesc, Orientul Mijlociu – Liban

Revista ”Orient Românesc” are drept obiectiv principal 
păstrarea și promovarea patrimoniului cultural național în 
vederea afirmării spiritualității românești în regiunea Orientului 
Mijlociu. Revista promovează dialogul intercultural și educația, 
schimburile de idei și valori între culturi. Considerăm că limba, 
istoria, tradițiile, sunt cartea de identitate a unui popor.
Suntem prezenți online pe situl www.orientromanesc.ro
Si trimestrial in format tipărit.
Caseta redacționalǎ:
Redactor șef: Anca Cheaito (Liban)
Redactori: Mirela Pintilie Jaber (Liban)
Diana Cǎlin(Liban)
Valeria Georgiana Nabbout (Liban)
Dr. Ali Cheaito (Romậnia)
Machetare computerizatǎ/ Graficǎ și design: Maha Abou Abdo 
El Halabi (Liban)
Editor on line: Diana Cǎlin (Liban) / Anca Cheaito (Liban)
“ORIENT ROMȂNESC” on line: www.orientromanesc.ro
Webdesign: Diana Cǎlin – Liban, Contact: Tel: +961 76 610072 
Email: ancacheaito@gmail.com, orientromanesc@gmail.com

http://www.orientromanesc.ro/
http://www.orientromanesc.ro/
mailto:ancacheaito@gmail.com
mailto:orientromanesc@gmail.com
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Pagini Românești, Noua Zeelandă

PRNZ
Revista „Pagini Românești în Noua Zeelandă” este o revistă 
lunară, care apare în Auckland Noua Zeelandã, începând din anul 
2005. Revista are abonați atât în Noua Zeelandă (300 de familii), 
cât și în afara ei (România, Suedia, Statele Unite ale Americii, 
Olanda, Germania, Ungaria, Japonia, Singapore, Canada, 
Australia, Luxemburg, Elveția, Belgia, Italia, Spania, Brazilia, 
Portugalia, Franța). Abonamentul este gratuit, revista fiind făcută 
din pasiune de către voluntari, în folosul românilor din Noua 
Zeelandã. 

Cristi Dumitrache, Editor
Citește mai mult: PRNZ
Auckland, New Zealand
romanianpages@yahoo.co.nz
paginiromanesti@xtra.co.nz
http://prnz.weblog.ro/

http://prnz.weblog.ro/
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Radio Atena, emisiune în limba română 
  realizată de Todor Veronica, Grecia
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Radio România Chișinău, R. Moldova
     

Adresa Redacției

Str. București, nr. 42/A, Chișinău, R. Moldova                                                                                      
Tel/ Fax: +373-22.27.87    

E-mail: radiochisinau@gmail.com  
Radio Chișinău un produs Radio România. Mai multe știri de 
actualitate pe site-ul www.radiochisinau.md

Radio CHIȘINĂU lansat oficial la 1 Decembrie 2011 în 
Republica Moldova este cel mai nou post al Radio România, un 
proiect realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României.

Radio Chișinău emite pe 70% din suprafața Republicii Moldova 
și poate fi ascultat pe unde scurte FM - 89.6 în Chișinău, 93.8 în 
Ungheni, 106.1 la Tighina, 93.3 în Cahul, 104.6 la Edineț, 102.6 
în Briceni și 107.1 la Drochia și on-line 
pe www.radiochisinau.md. 

mailto:radiochisinau@gmail.com
http://www.radiochisinau.md/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.radiochisinau.md/?fbclid=IwAR1Ejvw0TU7UZ9_ntROrIYi03hvCsxm6LHjDZifbcGWJhN4juQ_I6GO15Fk&h=AT3iekRdh0qK0d4MPvjb2pva3dW8oEafqeL-ue81bt1bp-RT4v2dGjguEqzeHlRxLUzjY1er5hWO6fYbG6dRwCDG1tLF17bIEgWRFAtFXzkssV0NAADkqXvJd4UXGkT9Qhtd6IUFuvkfDiyi514


Catalogul AJRP(ediția a II-a-)2021     71

Radio România la tine acasă
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Rețeaua Literară   

                                     

Contact:reteaualiterara@yahoo.es

 *  Rețeaua Literară  și-a început existența la data de 8 ianuarie 
2008 sub forma unui proiect privat experimental. Fondator:  
Gelu Vlașin .

* În prima lună de existență au fost 4998 vizitatori. Un an mai 
târziu, în luna ianuarie 2009, Rețeaua Literară înregistra 14.820 
vizitatori / lună ajungând în luna noiembrie a aceluiași an 
la47.363 vizitatori / lună.
Rețeaua Literară  avea la data de 08 mai 2019, după 11 ani de 
existență:
* 9.777  membri  și 12.216.419 vizitatori din 206 țări, 13.964 
orașe. Pe primele 20 de locuri în topul vizitelor se situează 
următoarele țări: România, Moldova, Spania, SUA, Israel, 
Franta, Italia, Germania, Anglia, Canada, Belgia, Austria, 
Australia, Polonia, Olanda, Grecia, Suedia, Irlanda, 
Ungaria si Elvetia.
*  Rețeaua literară  are o bază de date unde au fost înscrise 
peste 61.280  text  (poezie, proză, eseu), 
43.169 foto ,  10.211  video , 372  grupuri . 
1.721 de subiecte au fost deschise la secțiunea Forum. 

https://www.facebook.com/reteaua.literara.romania

mailto:reteaualiterara@yahoo.es
https://geluvlasin.blogspot.com/p/prezentare.html
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/members/
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blog/list
http://reteaualiterara.ning.com/photo
http://reteaualiterara.ning.com/video
http://reteaualiterara.ning.com/groups
https://www.facebook.com/reteaua.literara.romania
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Revista Mea, Israel
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Rombel, români în Belgia

http://www.rombel.com/https://www.facebook.com/rombel.belgia/

E-mail: contact.rombel@gmail.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.rombel.com/?fbclid=IwAR1eT9Q7Fv4xivJm_xNo-FSLlMeMBGXI9fysBPIfX3cBnJVJ9kMnpew7gJs&h=AT282TGF6QBAMIHfY7Bqcg0i1vvUPMoCJfE1JshgSZzvbvtuRxUxV5S3Gwyw6L6D5emRRsMzqCqHiwskKCAplEGh6rHqXUOk6x3K0sorXz5tNC1kEnin9lWZx2n_21GpfgAmJl5sadYU7qAtTX6C
https://www.facebook.com/rombel.belgia/
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Portalul independent de ştiri şi informaţii SIGHET-
ONLINE.ro a fost lansat în anul 2008, oferind cititorilor ştiri 
locale din Sighetu Marmaţiei, dar şi din împrejurimi; ştiri 
naţionale şi externe. Imediat după lansare, s-a bucurat de imensă 
popularitate şi rămâne printre publicaţiile online cele mai 
apreciate din Sighet. 

Sighet-Online.ro este în administrarea lui Mintău 
Marcel-Vasile.    Contact: contact@sighet-online.ro

mailto:contact@sighet-online.ro
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RTV Internațional ”UNIREA”, Viena, Austria
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Slova  Ortodoxă



Catalogul AJRP(ediția a II-a-)2021     78

Univers Românesc, Insulele Canare
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Viața Noastră - Israel

          https://www.facebook.com/groups/321906592346334

https://www.facebook.com/groups/321906592346334
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Zorile Bucovinei, Cernăuți, Ucraina

http://zorilebucovinei.com/

Adresa noastră:

58000, Ucraina, or. Cernăuţi,

str. O. Kobyleanska,5, etajul III.

Telefoanele:

tel.fax: 52-63-66

mob. 097-89-77-586

E-mail:  zorilebucovinei@gmail.com

http://zorilebucovinei.com/
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Rezultatele concursului ”Jurnalist de nota10 - 2021”

Juriul compus din jurnaliștii: Elena Robu (AJRP), Dan Boanță  
(AJRP), Liviu Antonesei - invitat, a declarat câștigătorii:

http://ajrp.org/2021/08/19/rezultatele-concursului-jurnalist-de-
nota-10/

Locul 1: Maria Vesa Aursulesei - În umbra vieții                                              
http://ajrp.org/2021/08/20/in-umbra-vietii/

Locul 2: Romulus – Dan Busnea - Societatea umană la 
ananghie: Încotro ne îndreptăm?                                   

http://ajrp.org/2021/08/20/societatea-umana-la-ananghie-incotro-
ne-indreptam/

Locul 3: Diana Ștefănescu - Lumea după pandemie                                     
http://ajrp.org/2021/08/20/lumea-dupa-pandemie/

Felicitări premianților și succes pe mai departe!

Mulțumiri membrilor juriului pentru implicare!

http://ajrp.org/2021/08/19/rezultatele-concursului-jurnalist-de-nota-10/
http://ajrp.org/2021/08/19/rezultatele-concursului-jurnalist-de-nota-10/
http://ajrp.org/2021/08/20/in-umbra-vietii/
http://ajrp.org/2021/08/20/societatea-umana-la-ananghie-incotro-ne-indreptam/
http://ajrp.org/2021/08/20/societatea-umana-la-ananghie-incotro-ne-indreptam/
http://ajrp.org/2021/08/20/lumea-dupa-pandemie/
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