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ROMÂNII AFECTAŢI DE INCENDIILE DIN MUNTENEGRU POT ANUNŢA URGENŢELE LA 112 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-afectati-de-incendiile-din-muntenegru-pot-anunta-urgentele-la-112 

 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă muntenegrean anunță că în ultima perioadă sunt mai 

multe focare active de incendiu în zona centrală şi de sud a ţării şi se fac eforturi susţinute 

pentru stingerea acestora. 

Acolo unde s-a considerat necesar, turiștii au fost evacuați din zona afectată. 

Din acest motiv, MAE atenționează cetățenii români că, în situația în care sunt afectați de o 

astfel de situaţie pot semnala urgenţele la numărul de telefon 112 și le recomandă să respecte 

instrucțiunile autorităților muntenegrene care acționează la fața locului – Pompieri, Poliție etc. 

Pentru cei care tranzitează cu mijloace rutiere teritoriul muntenegrean, informații suplimentare 

pot fi obținute, permanent, 24 ore / 7 zile, de la Centrul Info Trafic, la numerele de telefon 

+38219807, +38220234999 și +38263239987. 

Cetățenii români, afectaţi de situaţie, pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al 

Ambasadei României la Podgorica: +38220618041, apelurile fiind redirecționate către Centrul 

de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către 

operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se 

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

urgență al misiunii diplomatice a României la Podgorica: +38269871760. 

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor de 

internet http://podgorica.mae.ro şiwww.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care 

călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (disponibilă gratuit 

în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informații şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul 

de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/romanii-afectati-de-incendiile-din-muntenegru-pot-anunta-urgentele-la-112
tel:+382%2020%20234%20999
tel:+382%2063%20239%20987
tel:+382%2020%20618%20041
tel:+382%2069%20871%20760
http://podgorica.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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LA CERNĂUŢI SE DESFĂŞOARĂ ŞCOALA DE VARĂ ROMÂNO-MOLDO-UCRAINEANĂ 

„GEOPOLITICA” 

http://www.timpromanesc.ro/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-de-vara-romano-moldo-ucraineana-geopolitica 

 

La 17 iulie 2017, la Cernăuți, în Sala Verde a Universității Naționale „Iuri Fedkovici”, a avut loc 

deschiderea oficială a școlii de vară româno-moldo-ucrainene „Geopolitca” (ediția a XIV-a, 

etapa Cernăuți), având ca temă  „Trilaterala ROMÂNIA – UCRAINA – MOLDOVA: geopolitică 

şi strategii de securitate”, precizează BucPress.În cadrul acestei școli, experții politici, experții 

media, diplomații din România, Republica Moldova și Ucraina discută cu studenții din cele trei 

state despre subiecte geopolitice, geostrategige și informaționale de actualitate. 

În timpul deschiderii oficiale a școlii internaționale de vară „Geopolitica” a luat cuvântul Liubov 

Melniciuc, directorul Centrului de Studii Românești din cadrul Universității din Cernăuți, 

Tamara Marusik, prorectorul universității cernăuțene, Mihailo Pavliuk, primul locțiitor al șefului 

Administrației Regionale de Stat Cernăuți. Un cuvânt de salut și de încurajare a unor astfel de 

acțiuni științifice internaționale a fost rostit de Eleonora Moldovan, consul General al României 

la Cernăuți. 

Prof. dr. Vasile Smileanu de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – ASE, Director 

Fondator al Revistei „GeoPolitica”, a povestit participanților la școala de vară despre modelul 

românesc de securitate în comunicatul „România – donor de securitate pentru Ucraina şi 

Republica Moldova”. 

Prof. univ. dr. Natalia Strelciuk de la Universitatea din Cernăuți a analizat realitatea politică 

ucraineană în contextul agresiunii ruse și nepregătirii strategice a Ucrainei pentru contractarea 

efectelor acestei agresiuni,  prof. univ. dr. Taras Lupul, a prezentat o descriere a „himerelor 

geopolitice” rusești față de Ucraina.  Experții politici, diplomații și jurnaliștii de politică externă 

din Ucraina, România și Republica Moldova au discutat, de asemenea, despre securitatea 

regională, politica energetică, amenințările la adresa securității regionale, cooperarea 

transfrontalieră, diplomația populară, conflictul din estul Ucrainei, relațiile cu Rusia, 

amenințările informaționale regionale. 

În data de 18 iulie, cursanții școlii de vară vor participa la unele prezentări în cadrul unui 

http://www.timpromanesc.ro/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-de-vara-romano-moldo-ucraineana-geopolitica
http://bucpress.eu/cultura/la-cernauti-se-desfasoara-scoala-4527
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colocviu despre configurația geopolitică în trilaterala România – Moldova – Ucraina. Va fi 

realizat și un bilanț al discuțiilor din cadrul evenimentului științific 

Organizatorii acestui eveniment științific, desfășurat sud auspiciile Consulatului General al 

României la Cernăuți, sunt: Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Asociația de Geopolitică „Ion Conea” din București, Centrul 

Regional de Cercetare şi Analiză a Riscurilor Transfrontaliere din Suceava. 

 Foto: BucPress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TRAFIC ÎNTRERUPT TEMPORAR, PE PODUL CALAFAT-VIDIN 

http://www.timpromanesc.ro/trafic-intrerupt-temporar-pe-podul-calafat-vidin 

Firma româno-bulgară Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria, care se ocupă de 

administrarea podului Calafat-Vidin, a anunțat Poliţia de Frontieră Giurgiu că, marți, 18 iulie 

2017, între orele 10.00-11.00 și luni, 24 iulie 2017, între orele 13.00-15.00, circulația pe podul 

Calafat -Vidin va fi întreruptă pentru lucrări de întreținere și reparație.În respectivul interval 

orar, autovehiculele vor fi oprite în zonele adiacente Punctului de trecere a Frontierei Calafat, 

până la momentul reluării traficului. 

Se recomandă consultarea aplicaţiei „Trafic Online”, disponibilă pe site-

ul www.politiadefrontiera.ro, care prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere 

de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în 

timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce 

înregistrează valori de trafic scăzute. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/trafic-intrerupt-temporar-pe-podul-calafat-vidin
http://www.politiadefrontiera.ro/
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ATENŢIONARE DE CĂLĂTORIE PENTRU BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA. ÎN ZONA JABLANICA 

EXISTĂ RISC DE EXPLOZIE 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-pentru-bosnia-si-hertegovina-in-zona-jablanica-exista-risc-

de-explozie 

Atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau doresc să călătorească în Bosnia 

şi Herţegovina, care se confruntă cu incendii de vegetație în zona centrală şi de sud, în 

apropierea localităților Ljubinje, Caplijna şi Jablanica. 

În zona localităţii Jablanica, focul s-a extins cu repeziciune pe muntele Cvrsnica, autorităţile 

locale intervenind cu autoutilitare şi elicoptere pentru menţinerea incendiului sub control. 

În zona Jablanica stingerea incendiilor a fost temporar blocată din cauza riscului de explozie a 

unor obiecte (muniţie, proiectile) rămase neexplodate – UXO. 

Totodată, astăzi, regiunile Bihac, Prijedor şi Banja Luka se vor confrunta cu temperaturi 

extreme de peste 35 grade, fiind emis cod portocaliu de avertizare. 

Întrucât incendiile sunt active și situația poate suporta modificări de la o oră la alta, se 

recomandă cetăţenilor români ca înainte de a porni spre Bosnia şi Herţegovina (BiH) să 

consulte pentru informaţii actualizate permanent, paginile de 

Internet www.meteoalarm.euşi http://bihamk.ba/. 

Cetățenii români, afectaţi de situaţie, pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale 

Ambasadei României la Sarajevo: +38733207447 sau +38761428354, apelurile fiind 

redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. 

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la 

dispoziţie şi telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la 

Sarajevo: +38761428354. 

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet  http://sarajevo.mae.ro,  www.mae.ro şi 

reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația 

„Călătorește în siguranță” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă 

informații şi sfaturi de călătorie. 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-pentru-bosnia-si-hertegovina-in-zona-jablanica-exista-risc-de-explozie
http://www.timpromanesc.ro/atentionare-de-calatorie-pentru-bosnia-si-hertegovina-in-zona-jablanica-exista-risc-de-explozie
http://www.meteoalarm.eu/
http://bihamk.ba/
tel:+387%2033%20207-447
tel:+387%2061%20428%20354
tel:+387%2061%20428%20354
http://sarajevo.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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BURSE DE STUDII OFERITE DE ROMÂNIA TINERILOR ROMÂNI DIN UNGARIA 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/economic--social/25265-2017-07-17-08-32-25.html 

 

Conform informaţiilor primite de la Consulatul General al României la Jula, despre oferta de 

locuri în ciclul I (licenţă) a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România, 

subvenţionate de stat "cu bursă" sau "fără taxă, fără bursă", pentru tinerii etnici români din 

Ungaria, în anul universitar 2017–2018, anul acesta numărul locurilor este de 26. Acestea 

sunt: 9 cu bursă şi 17 fără taxă, fără bursă. Toate cele 26 de locuri sunt cu scutire de plata 

taxelor de şcolarizare şi cu cazarea gratuită a studentului în campusurile universitare. Cele 9 

locuri "cu bursă" presupun o bursă în lei, celelalte 17 "fără taxă, fără bursă" nu reprezintă 

această sumă, deci diferenţa între cele două categorii de bursă o reprezintă doar acea sumă 

oarecare primită de elev în plus. 

Astfel tinerii români din Ungaria pot să-şi înainteze dosarele la şcoala la care vor dori să 

studieze, între următoarele oferte de bursă ale Statului Român: 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti oferă anul acesta 

două locuri (1– Agricultură, 1 – Biotehnologii pentru industria alimentară), iar cu două locuri 

vine Universitatea din Bucureşti (1 – Limba şi literatura modernă-limba şi literatura catalană 

(B), 1 – Psihologie). Un loc la Medicină oferă Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol 

Davila" din Bucureşti, iar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova oferă 4 locuri (2 – 

Farmacie, 2 – Medicină dentară), Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad oferă anul acesta 4 

locuri (2 – Educaţie fizică şi sportivă, 2 – Psihologie). Pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca s-a primit două locuri la specializarea Medicină 

veterinară. Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca oferă un loc la Ştiinţe ale comunicării-

Media digitală, Universitatea din Oradea 2 locuri (1 – Sport şi performanţa motrică, 1 – 

Ingineria sistemelor electroenergetice), Universitatea de Arte din Târgu Mureş oferă un loc 

pentru Teatru şi artele spectacolului (actorie), Universitatea "Politehnica" din Timişoara oferă 

un loc pentru Mecatronică şi robotică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

a Banatului din Timişoara 2 locuri la Facultatea de Agronomie-Agricultură şi un loc la Inginerie 

şi management în industria turismului, iar trei locuri are anul acesta Universitatea de Vest 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/economic--social/25265-2017-07-17-08-32-25.html
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Timişoara. (2 – Educaţie fizică şi sportivă, 1 – Relaţii internaţionale şi studii europene). 

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la Consulatul General al României la Jula, la numărul de 

telefon: 06-66-465130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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FILM ROMÂNESC, ÎN COMPETIŢIA FESTIVALULUI DE FILM DE LA SARAJEVO 

http://www.timpromanesc.ro/film-romanesc-in-competitia-festivalului-de-film-de-la-sarajevo 

 

”Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor”, debutul în lungmetraj al lui Emanuel Pârvu, a 

fost selectat în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo, care va avea loc în 

perioada 11 – 18 august. În competiţia de la Sarajevo au fost incluse şapte lungmetraje din ţări 

precum Albania, Bulgaria, Turcia şi Grecia. Pelicula semnată de Pârvu va fi prezentată aici în 

premieră mondială. 

Filmul, cu Şerban Pavlu în rol principal, spune povestea lui Doru, un tăietor de lemne rămas 

văduv, care ştie că în această situaţie va trebui să o ducă înapoi la orfelinat pe Meda, fetiţa pe 

care a avut-o timp de opt ani în asistenţă. Ca să o păstreze acasă şi să poată depune el 

dosarul pentru asistenţă, Doru trebuie să facă rost de bani. 

Din distribuţia peliculei mai fac parte actorii Florin Zamfirescu, Adrian Titieni, Dan Aştilean, 

Radu Gabriel, Rodica Negrea, Ion Sapdaru, Mihai Dinvale, Vlad Corbeanu, Lucian Ghimişi, 

Costel Caşcaval, Radu Zetu, Alexandru Mavrodineanu şi Ana Radu. 

”Este o poveste la care m-am gândit timp de mai mulţi ani: relaţia dintre părinte şi copil este un 

subiect universal, dar când vine vorba despre adopţie, dragostea părintelui poate atinge un 

nivel mult mai intens.  Cred că, după ce vor vedea acest film, oamenii se vor gândi mai mult la 

relaţia pe care o au cu copiii lor, la sacrificiile, alegerile şi opţiunile pe care le dă viaţa”, a 

transmis Pârvu, care semnează şi scenariul. 

Pelicula a fost filmată, timp de 23 de zile, la Cetăţeni, Câmpulung Muscel, iar regizorul Cristian 

Mungiu a fost implicat în proiect privind dezvoltarea scenariului şi montajul. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/film-romanesc-in-competitia-festivalului-de-film-de-la-sarajevo
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OBICEIURI, TRADIŢII ŞI FOLCLOR ROMÂNESC, PREZENTATE LA ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiuri-traditii-si-folclor-romanesc-prezentate-la-roma 

Tradițiile și obiceiurile românești vor fi promovate la Roma- Italia, în perioada  22 – 24 iulie 

2017. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (instituție aflată în 

subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni) în parteneriat cu Asociația Socială 

Culturală Emigranți Români derulează proiectul „Festivalul românesc – schimb de cultură și 

tradiții”. 

În Piața Nassyria – Fonte Nuova – Roma (Italia) vor avea loc o expoziție de obiecte și produse 

culinare cu specific românesc și un concert de muzică populară tradițională. Spectacolul din 23 

iulie va promova valorile și identitatea culturală românească și va fi susținut de artiști 

consacrați ai scenei românești și din diapora: Ștefania Rareș, Elisabeta Turcu Juverdeanu, 

Gabriel Dorobanțu, Ilie Caraș, Viorel Strâmbeanu, Elena Lazăr, Lidia Bolfosu, Dorin Bercuci, 

Elena Beninati, Ansamblul Folcloric Altărașul și Fabio și Silvia Coladarci. 

La eveniment sunt așteptați să participe români stabiliți în Italia, italieni, dar și turiști. Proiectul 

„Festivalul românesc – schimb de cultură și tradiții” vizează consolidarea relațiilor dintre 

comunitatea românească din Roma și zonele limitrofe și comunitatea italiană, promovarea 

valorilor culturale românești în rândul românilor stabiliți în Italia, dar și în rândul italienilor,  

îmbunătățirea imaginii României și a comunității de români din Italia. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/obiceiuri-traditii-si-folclor-romanesc-prezentate-la-roma
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AMBASADORUL BRUMMELL ÎI LAUDĂ PE ROMÂNII DIN UK 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-brummell-ii-lauda-pe-romanii-din-uk 

 

Premierul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadorul Marii 

Britanii la București, Paul Brummell, în cadrul căreia au fost punctate mai multe teme de 

interes pentru ambele părți și a fost stabilit un mecanism de lucru direct și practic. 

În contextul Brexit, prim-ministrul român a subliniat că Executivul își dorește să lucreze 

îndeaproape cu Marea Britanie, astfel încât drepturile românilor care studiază, muncesc și 

trăiesc în Regat să fie respectate și protejate, iar relațiile economice bilaterale să se ridice la 

nivelul colaborării politice excelente dintre cele două state. „Marea Britanie este și va rămâne 

un partener și prieten al României. Am încredere că vom lucra foarte aplicat pentru ca românii 

din Regatul Unit să nu fie afectați de Brexit. În același timp, România oferă un mediu de 

afaceri stabil, prietenos, facilități fiscale pentru investitori, deci avem toate premisele pentru 

dezvoltarea relațiilor economice”, a afirmat șeful Executivului. 

Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, i-a înmânat premierului Tudose o scrisoare de 

felicitare, din partea omologului său britanic, Theresa May.  

 

 

Diplomatul britanic a subliniat că este important ca negocierile pentru Brexit să aibă rezultate 

pozitive atât pentru Marea Britanie, cât și pentru Uniunea Europeană, și a apreciat contribuția 

http://www.timpromanesc.ro/ambasadorul-brummell-ii-lauda-pe-romanii-din-uk
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comunității de români pentru societatea britanică. „Românii care lucrează, studiază și trăiesc în 

Marea Britanie sunt bineveniți. În Regatul Unit ajung cei mai buni studenți români, lucrează 

medici și ingineri foarte buni, care au un aport important la economia noastră”, a afirmat 

ambasadorul Paul Brummell. 

Diplomatul britanic a accentuat interesul pentru încurajarea investițiilor și a schimburilor 

comerciale bilaterale, remarcând faptul că investițiile britanice s-au concentrat mai mult în 

București, deși există potențial de dezvoltare și în restul țării. În acest context, oficialul britanic 

a amintit că au fost constituite filiale ale Camerei de Comerț Româno-Britanice în Cluj și 

Timișoara, fapt ce va oferi o nouă  a relațiilor economice. 

Un alt subiect al discuției s-a referit la candidatura României pentru statutul de membru al 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Premierul Mihai Tudose a 

solicitat sprijinul Marii Britanii pentru susținerea candidaturii României, având în vedere rolul 

său important în cadrul acestei organizații internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.timpromanesc.ro/sute-de-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european 

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

773 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Malta – 316 locuri de muncă: 250 șofer de 

autobuz, 50 personal curățenie/lucrători la înălțime/supervizori curățenie, 6 fierar betonist, 4 

asfaltatori, 4 zidar, 2 mașinist pentru terasamente; 

Germania – 162 locuri de muncă: 28 ospătar, 21 bucătar, 10 șofer profesionist, 6 recepționer, 

5 asistent medical, 5 cameristă/roomboy, 4 betonist, 4 dezvoltator aplicații Android pentru 

dispozitive mobile, 4 dezvoltator Java, 4 excavatorist, 4 menajeră, 4 montator izolații clădiri, 4 

personal servire clienți, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 dezvoltator aplicații hibrid, 3 

operator utilaje pentru construcții, 3 specialist restaurant, 3 zidar, 2 ajutor bucătar, 2 commis 

de cuisine, 2 electrician în construcții, 2 electrician construcții cabluri, 2 lucrător în construcții, 

2 maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de 

drumuri, 2 operator mașini, 1 administrator sistem Linux, 1 ajutor barman – șef, 1 chef de rang, 

1 commis de rang, 1 coordonator evenimente, 1 dezvoltator aplicații web, 1 instalator clădiri, 1 

instalator/montator țevi, 1 inginer baze de date, 1 lăcătuș, 1 lucrător în viticultură, 1 manager în 

construcții, 1 manager restaurant, 1 maistru construcții civile, 1 mecanic industrial, 1 mecanic 

instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperișuri, 1 muncitor în construcții din 

beton armat, 1 operator CNC (frezor), 1 operator pompe beton, 1 personal catering, 1 personal 

întâmpinare oaspeți, 1 proiectant UX, 1 șlefuitor metal, 1 sudor; 

Cehia – 101 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

5 electrician auto, 5 mecanic auto, 5 șofer tir internațional, 3 mașinist, 1 electrician, 1 

fizioterapeut, 1 tehnician frigidere; 

Norvegia – 42 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică, 8 dulgher cofraje, 5 tâmplar, 3 mecanic 

autobuze, 2 frizer, 1 medic dentist, 1 personal curățenie/specialist carnaval, 1 personal 

jocuri/specialist carnaval, 1 șofer/specialist carnaval; 

Italia – 40 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu; 

Marea Britanie – 40 locuri de muncă: 35 îngrijitor persoane la domiciliu, 5 îngrijitor persoane; 

Irlanda – 20 locuri de muncă: 20 lucrător în ferme de vaci de lapte; 

http://www.timpromanesc.ro/sute-de-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

14 

Suedia – 20 locuri de muncă: 20 montator schele; 

Austria – 7 locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 

tehnician dentar; 

Spania – 6 locuri de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 1 șef echipă – turbine eoliene, 1 

drujbist/tăietor silvic, 1 operator toaletare arbori; 

Luxembourg – 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audiovizual; 

Slovacia – 4 locuri de muncă: 2 bucătar șef, 2 chelner; 

Letonia – 3 locuri de muncă: 3 lucrător în depozit; 

Olanda – 3 locuri de muncă: 3 inginer de sistem; 

Polonia – 3 locuri de muncă: 3 consultant service client cu cunoștințe de limba română; 

Belgia – 2 locuri de muncă:  1 brutar, 1 electrician nave senior. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VREI SĂ-ŢI DESCHIZI FIRMĂ ÎN GERMANIA? IATĂ CÂTEVA DETALII FOARTE 

IMPORTANTE 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/vrei-sa-ti-deschizi-firma-germania-iata-cateva-detalii-foarte-importante/ 

În acest articol vom prezenta cele mai frecvente nelămuriri ale românilor legate 

de deschiderea unei firme în Germania. 

1. Ce inseamna de fapt un GmbH? 

GmbH este o societate cu raspundere limitata in Germania, echivalentul SRL-ului romanesc. 

2. Se poate deschide o firma in Germania daca sunt cetatean roman ? 

Ca cetatean roman puteti deschide in Germania orice firma sau activitate independenta, 

GmbH, UG sau Gewerbe, si puteti de asemenea avea functia de administrator intr-o 

companie. 

3. Trebuie sa am Anmeldung in Germania ( inregistrare la evidenta populatiei) 

pentru a putea deschide un GmbH? 

Nu. Puteti deschide o firma de tipul GmbH si puteti fi de asemenea numit administrator si 

inainte de a avea o adresa de Germania. 

4. Gewerbe este forma simpla a unui GmbH? 

Gewerbe este o activitate independenta, similara cu PFA-ul din Romania si nu are 

particularitatile unei societati de tip GmbH. 

5. Exista un capital social minim pentru a deschide o firma? 

Pentru infiintarea unui GmbH capitalul social minim este de 25.000 Euro. 

6. Pentru Gewerbe care este capitalul social? 

Pentru Gewerbe nu aveti obligativitatea unui capital social. Raspunderea in cazul Gewerbe 

este personala. 

7. Pot deschide o firma in Germania cu un capital social mai mic? 

Da, puteti deschide firma de tip UG, cunoscut ca „mini GmbH“, incepand de la un capital social 

de 1 euro. 

8. Am nevoie de cont bancar special pentru firma? 

Da, firma infiintata va avea un cont separat de al dvs personal pentru ca e o persoana juridica. 

9. Pot fi angajat in propria firma germana? 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/vrei-sa-ti-deschizi-firma-germania-iata-cateva-detalii-foarte-importante/
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Da. Firma va poate plati un salariu lunar. 

10. Cine si cum trebuie sa depuna capitalul social in Firma? 

Asociatii varsa fiecare partea lui in contul firmei. In cazul in care unul din asociati nu contribuie 

cu capital monetar ci bunuri, acestea trebuie exact descrise si valorificate in contractul firmei. 

11. Asociatul este si administratorul firmei? 

Nu neaparat. Administratorul nu trebuie sa fie asociat in firma, iar asociatul nu trebuie neaprat 

sa fie administrator. 

12. De cate persoane este nevoie pentru a infiinta un GmbH? 

O firma poate fi infiintata de o singura persoana fizica , mai multe persoane fizice, inclusiv o 

persoana juridica. Cand o singura persoana infiinteaza un GmbH, avem „Ein-Mann-

Gesellschaft“ 

Biroul Weinberg-Consult – Servicii pentru Romanii din Germania, va sta la dispozitie de peste 

4 ani cu servicii de infiintare firma Germania, precum si toate serviciile administrative necesare 

legate de contabilitate, notariat, oficiul economic, banci si alte institutii. CONTACTATI-

NE pentru detalii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 

 

 

http://weinberg-consult.com/
http://weinberg-consult.com/contact-2/
http://weinberg-consult.com/contact-2/
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ROMÂNI DIN CANADA ŞI SUA REUNIŢI LA CÂMPUL ROMÂNESC DIN HAMILTON, CER 

UN PLAN PENTRU REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ŞI CELEBRAREA 

CENTENERULUI 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/25270-2017-07-17-08-50-08.html 

 

Cu ocazia festivităților de la "Câmpul Românesc" din Canada dedicate Săptămânii 

Internaționale a Culturii Românești desfășurate în perioada 10-15 Iulie 2017, a avut loc și o 

sesiune special dedicată Centenarului Unirii, transmite Romanian Global News. 

 

În cadrul dezbaterilor din cadrul sesiunii, a fost citit "Apelul pentru Centenar" al Asociației 

"Unirea-ODIP", Mișcării Civice "Tinerii Moldovei" și Platformei Unioniste "Acțiunea 2012", 

document transmis participanților Săptămânii Culturale de George Simion, președintele 

Platformei Unioniste "Acțiunea 2012". 

 

S-a apreciat că obiectivele propuse în "Apelul pentru Centenar" sunt realiste și că trebuie 

realizată o conlucrare a forțelor unioniste ale întregii societății românești. 

 

Participanții consideră că astăzi, când lumea românească, conștient sau inconștient, are 

privirea ațintită spre evenimentul istoric al sărbătoririi Centenarului înființării statului național 

român întregit, este neceară implementarea unui plan de acțiune minimal: 

 

1. Autoritățile române împreună cu organizațiile românilor din întreaga lume să înceapă, prin 

toate mijloacele de care dispun, învățământ, massmedia, instituții de cultură, implicări și 

susțineri deschise ale societății civice, o campanie oficială pentru redeșteptarea spiritului 

național patriotic al populației de pe amândouă malurile Prutului și pentru conștientizarea 

asupra avantajelor care decurg din reunificarea țării și a națiunii. 

 

2. Instituțiile statului, Președinție, Parlament, Guvern au datoria față de poporul român să 

acționeze unitar pe plan extern pentru a sensibiliza comunitatea internațională, cu precădere 

http://rgnpress.ro/rgn_17/categorii/reportaj/25270-2017-07-17-08-50-08.html
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din Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada asupra adevărului istoric și al 

năzuințelor românilor dar și al avantajelor de securitate pentru spațiul NATO de la granița 

estică a Uniunii Europene de a exista o Românie puternică și stabilă prin teritoriu și populație 

unitară. 

 

3. Forțele politice românești de la Chișinău să creeze împreună un bloc unionist care să 

coaguleze societatea civică într-o mișcare având ca scop câștigarea unei majorități 

parlamentare unioniste capabilă să conducă Basarabia spre unirea cu România. 

 

4. Sub egida și în clădirea Parlamentului României să funcționeze un "guvern din umbra al 

Unirii" prin cooptarea unor personalități unionist din întreaga societate românească care s-au 

remarcat și care dovedesc aptitudini pentru crearea unui program de măsuri și acțiuni 

necesare accelerării procesului unionist, inclusiv prin funcții de rprezentare la nivel de instituții 

internaționale. 

 

5. Parlamentul României să completeze hotărârea curajoasă de a declara 27 Martie ca Zi 

Națională, cu amendarea atât a Constituției, cât și a Legii Electorale pentru asigurarea de 

locuri din oficiu pentru populația Basarabiei. 

 

6. Se propune crearea unui Comitet Internațional Unionist al societății civile format din 

organizațiile și asociațiile românilor de pretutindeni care sunt dedicate idealului unionist, având 

ca scop dezvoltarea unor politici interne și externe de promovare a acestui deziderat național, 

inclusiv prin realizarea și coordonarea de acțiuni concrete. 

 

6.1. Pe plan intern, Comitetul, prin reprezentanții săi, va încerca să influențeze factorii politici 

din România și, prin aceștia, instituțiile statului român Președinție, Parlament, Guvern cu 

atribuții decizionale în direcția impulsionării mișcării și activităților unioniste. 

 

6.2. Pe plan extern se va stabili o strategie pentru crearea unor celule de lobby în scopul 
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sensibilizării și promovării în rândul opiniei publice și la nivelul diferitelor organizații civice, 

politice și chiar instituții guvernamentale, a necesității reîntregirii statului român pentru 

realizarea stabilității geopolitice pe flancul Est-european. În măsura în care instituțiile statului 

român concură acestui deziderat, acțiunile pe plan extern pot fi conjugate. 

 

Un asemenea Comitet va fi reprezentat prin filiale cu sedii oficiale în principalele capitale ale 

statelor de unde se pot influența factorii politici respective, cu precădere în cele două capitale 

de unde se influențează politica mondială: Washington și Bruxelles. 

 

Ca urmare, participanții la Săptămâna Internațională a Culturii Românești fac un apel către 

organizațiile și asociațiile românilor din întreaga lume să se alăture efortului național pentru 

celebrarea Centenarului Reîntregirii României, acesta fiind un pas important și absolut necesar 

pentru împlinirea dezideratului Unirii. 

 

Fie ca sărbătorirea de la 27 Martie 2018 a Centenarului revenirii Basarabiei la pieptul 

României să aibă loc într-un an decisiv pentru destinul reunit al țării noastre în care să putem 

exclama la fel cum au făcut-o acum o sută de ani, părinții fondatori ai României întregite 

întruniți în Sfatul Țării: 

 

"Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna!" 

 

Notă: Legitimitatea luptei pentru Reîntregire este confirmată și de Rezoluția 148 depusă la 

data de 28 Iunie 1991 în Senatul American, prin care se solicită Senatului să susțină eforturile 

Guvernului Moldovei să negocieze reunificarea României cu Moldova și Bucovina de Nord, așa 

cum a fost stabilită prin Tratatul de Pace din 1920. 

Câmpul Românesc Hamilton – Canada 

Sursă: rgnpress.ro 
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PREOCUPĂRI ROMÂNO-SUEDEZE PENTRU UN SCHIMB DE BUNE PRACTICI 

http://www.timpromanesc.ro/preocupari-romano-suedeze-pentru-un-schimb-de-bune-practici 

 

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a avut  o întrevedere oficială cu 

Anneli Lindahl Kenny, ambasadorul Suediei în România. 

Cu această ocazie, ministrul român a prezentat situația comunității românești din afara 

granițelor țării, evidențiind gradul de implicare a românilor în societatea statului gazdă, precum 

și rolul definitoriu al Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020 în 

încurajarea cetățenilor români de a participa la viața politică, economică și culturală a țărilor în 

care muncesc sau studiază. 

Totodată, partea română a prezentat și oportunitățile oferite de statul român prin Programul de 

Guvernare 2017-2020 pentru reinserția și reintegrarea românilor care doresc să se întoarcă 

acasă, precum programul „Diaspora Start-up” și modalitățile de obținere a finanțărilor 

nerambursabile oferite de MRP. 

Discuțiile au vizat și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul condițiilor de muncă ale 

cetățenilor români aflați pe teritoriul statului suedez, modul în care cele două state abordează 

fenomenul muncii neînregistrate, precum și posibilitățile de colaborare în domeniul cazurilor 

sociale și în domeniul protecției drepturilor și libertăților copilului. 

La rândul său, Anneli Lindahl Kenny, a asigurat partea română de disponibilitatea și 

deschiderea părții suedeze în vederea realizării unui viitor schimb de bune practici în domenii 

de interes comun. 

La începutul acestei luni, la Stockholm au avut loc consultari la nivelul directorilor generali 

pentru afaceri politice din ministerele de externe roman si suedez. 

Comunitatea românească din Suedia este estimată la cca 25.000 persoane, comunitățile de 

români fiind mai numeroase în zona capitalei și în sudul țării și mai rare în partea de nord. 

Având în vedere că legislația suedeză nu diferențiază între cetățenie și naționalitate (până în 

2001, legislația suedeză nu permitea dubla cetățenie) nu este exclus ca un important număr 

de suedezi originari din România să nu fi fost incluși ca atare în statistici. 

În prezent, funcționează  patru asociații românești: două în Stockholm, una în MalmO și una în 

http://www.timpromanesc.ro/preocupari-romano-suedeze-pentru-un-schimb-de-bune-practici
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Solvesborg, aceasta din rumă fiind o asociație culturală, inițiată de un grup de români, din care 

fac parte și emigranți de alte naționalități. 

De asemenea, mai există grupuri neconstituite distinct, care activează în cadrul asociațiilor 

culturale locale  sau pe lângă parohiile românești (Stockholm, Malmo, Goteborg). 

O coagulare mai accentuată a comunității a fost observată odată cu crearea Episcopiei 

Europei de Nord, când românii din Suedia au început să se reunească în jurul parohiilor. În 

prezent, există opt parohii – trei în Stockholm, la Goteborg, în Gotland, la Jonkoping, Malmo și 

Vaxjo, precum și trei parohii în curs de organizare, la Helsingborg, Solvesborg și Vasteras. 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PORTUGALIA VA ASIGURA ASISTENŢA CONSULARĂ PENTRU ROMÂNII DIN GUINEEA 

BISSAU ŞI MOZAMBIC 

http://www.timpromanesc.ro/portugalia-va-asigura-asistenta-consulara-pentru-romanii-din-guineea-bissau-si-

mozambic 

 

Asistența consulară pentru românii care se află sau călătoresc în Guineea Bissau și Mozambic 

vor fi asigurate de Portugalia, în urma unei înțelegeri semnată între ministerele de Externe ale 

celor două state. În schimb, România va asigura asistența consulară pentru portughezii din 

Siria. Este vorba despre Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al 

României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze privind protecția intereselor 

române în Republica Guineea-Bissau și Republica Mozambic de către Republica Portugheză, 

respectiv Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze privind protecția intereselor portugheze 

în Republica Arabă Siriană de către România. 

Având în vedere atât prezența tradițională a Republicii Portugheze în cele două state africane, 

cât și posibilitățile de gestionare a situațiilor consulare de către misiunile diplomatice 

portugheze din cele două state menționate, prin dispozițiile primului document, partea 

portugheză va prelua asistența și protecția cetățenilor români din cele două țări. 

Totodată, ca o recunoaștere a capacității de soluționare a cazurilor de protecție și asistență 

consulară, într-o zonă de conflict, al doilea document stabilește preluarea protecției și 

asistenței consulare în beneficiul cetățenilor portughezi de către România, singurul stat-

membru UE cu misiunea diplomatică deplin operațională la Damasc. 

Inițiativa încheierii celor două înțelegeri are loc în cadrul eforturilor generale de asigurare la 

cele mai înalte standarde a asistenței și protecției consulare pentru cetățenii români, una 

dintre liniile de acțiune ale Ministerului Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, 

reprezentând-o identificarea de noi modalități de sprijin pentru cetățenii români aflați în state 

unde România nu are reprezentare diplomatică și consulară de carieră rezidentă. 

În cadrul rundei de consultări consulare româno-portugheze la nivel de director general al 

Departamentului Consular, cu scopul îmbunătățirii asistenței și protecției consulare pentru 

http://www.timpromanesc.ro/portugalia-va-asigura-asistenta-consulara-pentru-romanii-din-guineea-bissau-si-mozambic
http://www.timpromanesc.ro/portugalia-va-asigura-asistenta-consulara-pentru-romanii-din-guineea-bissau-si-mozambic
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cetățenii români, s-a discutat despre cooperarea și sprijinul reciproc în domeniul protecției 

consulare a propriilor cetătățeni și gestionarea crizelor consulare, posibilitatea organizării unor 

schimburi de experiență, informatizarea serviciilor consulare și instruirea personalului consular. 

Partea românăÂ a prezentat platforma informatică integrată  E-Cons, prin intermediul căreia 

cetățenii români din afara țării au acces la Centrul de Contact și Suport și Sistemul Informatic 

pentru Managementul Integrat al Serviciilor, partea portugheză apreciind nivelul de 

modernizare atins de rețeaua consulară a României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ANDREEA PĂSTÎRNAC, LA SULINA: ”DEVENIŢI AMBASADORI AI DELTEI DUNĂRII!” 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-la-sulina-deveniti-ambasadori-ai-deltei-dunarii 

 

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, și ministrul Tineretului și 

Sportului, Marius Dunca, au participat sâmbătă, la Sulina, la o întâlnire organizată în cadrul 

Programului de tabere ”ARC” 2017, destinat etnicilor români din afara granițelor. 

”Am venit aici pentru a afla de la voi ce înseamnă să fii tânăr în diaspora, ce înseamnă să 

vorbești românește, ce înseamnă să mergeți la școală și să faceți efortul de a merge după ore 

și după alte programe la orele de Limba română.(…) Sper din toată inima că voi și familiile 

voastre veți deveni ambasadori ai Deltei Dunării, acest loc minunat de la porțile Dunării, unde 

se poate respira tot ce înseamnă conviețuire. Gazdele noastre au vorbit foarte mult despre 

intercomuniune, despre fiecare comunitate, care, din punct de vedere religios, din punct de 

vedere etnic sau lingvistic, a contribuit la frumusețea și unicitatea orașului Sulina”, a declarat 

ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac. 

La rândul său, ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a transmis copiilor prezenți în 

tabăra de la Sulina că prin ei România se promovează la adevărata ei valoare. 

„Pentru mine este o bucurie, e prima dată când particip la un eveniment de asemenea 

încărcătură emoțională. Aici sunt copiii României, copii care promovează România. Prin voi, 

România se promovează la adevărata ei valoare și vă felicit pe fiecare dintre voi pentru că 

duceți mai departe România cea frumoasă”, a transmis Marius Dunca. 

La deschiderea oficială de la Sulina a fost prezent și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv 

Român, Mihai Covaliu, multiplu campion la scrimă, care le-a vorbit copiilor despre importanța 

sportului în viața lor. 

”Sportul înseamnă viață, sportul înseamnă sănătate, înseamnă bucurie, amintiri frumoase din 

competiții. Este foarte important să începeți să faceți un sport, indiferent care este acela, 

pentru că sportul vă ajută să fiți mai tonici, să relaționați mai ușor cu cei din jurul vostru”, a 

spus Mihai Covaliu. 

Taberele ARC se desfășoară în Centrele de Agrement din Sulina (Tulcea) și Oglinzi (Neamț), 

în serii consecutive de câte șapte zile, la care participăƒ  2.000 de elevi, tineri și profesori 

http://www.timpromanesc.ro/andreea-pastirnac-la-sulina-deveniti-ambasadori-ai-deltei-dunarii
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însoțitori din comunitățile românești din afara țării. 

Pentru prima dată, în acest an, la organizarea Taberelor ARC au contribuit nume mari ale 

sportului românesc, care au devenit ambasadori ai taberei, sub motto-ul ”Identitate – 

Competiție – Performanță. 

Proiectul de tabere ”ARC” face parte din Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 

pentru perioada 2017- 2020, fiind finanțat și organizat de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul Tineretului, beneficiind de sprijin logistic din partea 

Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Turismului și Ministerului Educației Naționale. 

 

 Foto: MRP 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - INSTITUTUL 'EUDOXIU HURMUZACHI' PENTRU ROMÂNII DE 

PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/07/19/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-

romanii-de-pretutindeni-12-30-44 

'Festival românesc - schimb de cultură și tradiții' - Roma, Italia 

Tradițiile și obiceiurile românești vor fi promovate la roma—italia, în perioada 22 — 24 iulie 

2017. institutul 'eudoxiu hurmuzachi' pentru românii de pretutindeni (instituție aflată în 

subordinea ministerului pentru românii de pretutindeni) în parteneriat cu asociația socială 

culturală emigranți români derulează proiectul 'festivalul românesc — schimb de cultură și 

tradiții'. 

În Piața Nassyria — fonte nuova — roma, italia vor avea loc o expoziție de obiecte și produse 

culinare cu specific românesc și un concert de muzică populară tradițională. 

Spectacolul din data de 23 iulie, este destinat promovării valorilor și identității culturale 

românești și va fi susținut de artiști consacrați ai scenei românești și din diaspora: ștefania 

rareș, elisabeta turcu juverdeanu, gabriel dorobanțu, ilie caraș, viorel strâmbeanu, elena lazăr, 

lidia bolfosu, dorin bercuci, elena beninati, ansamblul folcloric altărașul și fabio și silvia 

coladarci. 

La eveniment sunt așteptați să participe români stabiliți în italia, italieni, dar și turiști. 

Proiectul 'festivalul românesc — schimb de cultură și tradiții' vizează consolidarea relațiilor 

dintre comunitatea românească din roma/ zonele limitrofe și comunitatea italiană; promovarea 

valorilor culturale românești în rândul românilor stabiliți în italia, dar și în rândul italienilor; 

îmbunătățirea imaginii româniei și a comunității de români din italia. 

19 iulie 2017 

Departamentul de comunicare 

Institutul 'Eudoxiu Hurmuzachi' pentru românii de pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Sursă: agerpress.ro 
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GUVERNUL A APROBAT UN PROIECT DE LEGE CARE INTRODUCE PÂRGHII DE 

FINANŢARE DEDICATE SPRIJINIRII ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/guvernul-a-aprobat-un-proiect-de-lege-care-introduce-parghii-de-

finantare-dedicate-sprijinirii-romanilor-de-pretutindeni-16-33-06 

Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care propune modificarea cadrului legislativ privind 

procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității 

românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora. 

 

 

 

Potrivit unui comunicat al Executivului, se propune actualizarea Legii 321/2006, în sensul 

adaptării acesteia la contextul actual al realităților cu care se confruntă românii în afara 

granițelor țării, pentru a îmbunătăți și flexibiliza sistemul de finanțare a acțiunilor, proiectelor și 

programelor dedicate sprijinirii românilor de pretutindeni. 

Astfel, între modificările propuse prin proiectul de lege se numără și cea privind introducerea 

posibilității de finanțare a unor proiecte care vizează menținerea legăturii românilor din 

străinătate cu țara, suplimentar față de tematicile finanțate până în prezent, circumscrise 

identității culturale, etnice, lingvistice și religioase, dreptului la liberă întrunire și asociere. 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/guvernul-a-aprobat-un-proiect-de-lege-care-introduce-parghii-de-finantare-dedicate-sprijinirii-romanilor-de-pretutindeni-16-33-06
https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/guvernul-a-aprobat-un-proiect-de-lege-care-introduce-parghii-de-finantare-dedicate-sprijinirii-romanilor-de-pretutindeni-16-33-06
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Totodată, în textul inițiativei se prevede completarea definiției beneficiarilor de finanțări 

nerambursabile, conform necesităților rezultate din practica de până în prezent. 

"Astfel, pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte 

categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni și organizațiile 

internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din 

România sau din străinătate", se arată în comunicat. 

De asemenea, în proiect se menționează posibilitatea stabilirii de priorități geografice și 

tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de 

pretutindeni, prin Strategia națională pentru românii de pretutindeni. 

În comunicat se arată că proiectul de act normativ stabilește trei tipuri de acordare de 

finanțare, și anume: pentru proiecte cu implementare directă, ce vizează acțiunile proprii 

întreprinse de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru proiecte cu 

implementare indirectă, derulate de către beneficiarii de finanțări, precum și prin acordarea de 

granturi. 
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VIDEO UPDATE PĂSTÎRNAC: PROPUNEM MODIFICAREA LEGII DE ACORDARE A 

FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE PENTRU DIASPORA; NOUTATEA - OFERIREA DE 

GRANTURI DE FINANŢARE 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/pastirnac-propunem-modificarea-legii-de-acordare-a-finantarilor-

nerambursabile-pentru-diaspora-noutatea-oferirea-de-granturi-de-finantare-14-47-08 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni propune un nou proiect privind regimul acordării 

finanțărilor nerambursabile pentru diaspora, care prevede posibilitatea de a oferi granturi de 

finanțare, a declarat, joi, la începutul ședinței Executivului, ministrul Andreea Păstîrnac. 

 

 

 

"La 11 ani după adoptarea Legii 321 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile 

pentru diaspora, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni propune un nou proiect legislativ, 

mai modern și mai adaptat legislației europene. Noutatea majoră a proiectului este dată de 

posibilitatea de a oferi granturi de finanțare. În acest mod, fondurile alocate vor putea fi 

justificate mai puțin birocratic, pe baza atingerii obiectivelor strategice", a afirmat Păstîrnac.  

 

Ea a adăugat că proiectul va cuprinde și posibilitatea stabilirii unor priorități geografice și 

tematice anuale pentru acordarea finanțării. 

 

"De asemenea, un alt element de noutate îl reprezintă posibilitatea stabilirii de priorități 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/pastirnac-propunem-modificarea-legii-de-acordare-a-finantarilor-nerambursabile-pentru-diaspora-noutatea-oferirea-de-granturi-de-finantare-14-47-08
https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/20/pastirnac-propunem-modificarea-legii-de-acordare-a-finantarilor-nerambursabile-pentru-diaspora-noutatea-oferirea-de-granturi-de-finantare-14-47-08
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geografice și tematice multianuale pentru acordarea finanțării și sperăm că astfel comunitățile 

românești care fac eforturi uriașe pentru păstrarea și consolidarea elementelor identitare vor 

putea deveni un receptacol prioritar al strategiei și al finanțării Guvernului român", a subliniat 

Păstîrnac. 
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