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INTERPELAREA DLUI. SENATOR VIOREL BADEA ADRESATĂ DOAMNEI  NATALIA-

ELENA INTOTERO, MINISTRUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 

Obiectul interpelării: Bursele de studii pentru etnicilor români din afara graniţelor ţării 

 

Doamnă ministru, 

 

Avînd în vedere că la data de 27 august a.c., Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a 

anunţat, printr-un comunicat de presă, demararea plăţilor privind acordarea de burse etnicilor 

români cu domiciliul stabil în Ucraina, înscrişi în clasa I a anului şcolar 2017-2018 şi care 

studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca 

limbă maternă, am rugămintea să îmi transmiteţi următoarele: 

- Numărul dosarelor pentru care s-a efectuat plata până în acest moment pentru anul 

şcolar 2017-2018, precum şi numărul total al dosarelor procesate care urmează să intre la 

plată;  

- Data la care se va finaliza plata integrală a tuturor dosarelor depuse pentru anul şcolar 

2017-2018; 

- Aveţi programată o continuitate a programului acordării acestui tip de burse ? 

- Aveţi în proiect dezvoltarea acestui tip de program şi în alte state vecine, având în 

vedere că acum există un cadru legal în acest sens ? 

Solicit răspuns scris. 
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SENATORUL BADEA CERE SITUAŢIA REALĂ A SOLUŢIONĂRII DOSARELOR DE 

BURSE PENTRU ETNICII ROMÂNI DIN UCRAINA 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-cere-situatia-reala-a-solutionarii-dosarelor-de-burse-pentru-etnicii-

romani-din-ucraina/ 

 

Preşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni, senatorul Viorel Badea i-a acuzat, 

miercuri, pe reprezentanţii ministerelor Românilor de Pretutindeni şi de Externe că ”şi-au 

propus să arunce în aer programul de acordare de burse etnicilor români cu domiciliul stabil în 

Ucraina, zădărnicind astfel eforturile statului român” în acest sens. 

 

”Sunt extrem de îngrijorat pentru faptul că MRP (Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – 

n.r.), ”în parteneriat” cu MAE (Ministerul Afacerilor Externe – n.r.) şi-au propus să arunce în aer 

programul de acordare de burse etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, zădărnicind 

astfel eforturile statului român de sprijin educaţional pentru comunitatea românească din ţara 

vecină”, a declarat pentru Mediafax  senatorul Badea. 

 

 

El i-a cerut ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, situaţia reală a 

https://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-cere-situatia-reala-a-solutionarii-dosarelor-de-burse-pentru-etnicii-romani-din-ucraina/
https://www.timpromanesc.ro/senatorul-badea-cere-situatia-reala-a-solutionarii-dosarelor-de-burse-pentru-etnicii-romani-din-ucraina/
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soluţionării dosarelor de burse în acest moment, precum şi modul în care va funcţiona acest 

program în anul şcolar 2018-2019. 

 

”Solicit cu fermitate conducerii MRP să opereze toate dosarele depuse până în acest moment, 

trecând, totodată, la preluarea de urgenţă a restului dosarelor care au fost întocmite de către 

solicitanţi. Avertizez, în acelaşi timp, conducerea MRP, că stoparea acestui program va afecta 

iremediabil imaginea statului român în relaţia cu comunitatea românească din Ucraina şi va 

contribui decisiv la asimilarea acesteia de către autorităţile ucrainene prin politicile 

educaţionale de stopare a învăţământului în limba maternă”, a conchis Badea, mai 

menţionează sursa citată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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REVISTA „PRICHINDEII” ADUCE BUCURII COPIILOR ROMÂNI DIN REGIUNEA 

CERNĂUŢI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28829-2018-10-04-10-08-25.html 

 

Revista „Prichindeii", singura publicaţie românească destinată elevilor şi preşcolarilor din 

Ucraina, se bucură de mare popularitate în rândul copiilor. Această publicaţie, susţinută 

financiar de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi editată cu sprijinul Ligii Tineretului 

Român „Junimea" din regiunea Cernăuţi, le este de folos atât educatoarelor de la grădiniţe, cât 

şi învăţătoarelor, întrucât în cele 20 de pagini ale revistei pot fi găsite teme foarte interesante 

care merită citite, discutate şi aduse la cunoştinţa micilor cititori, transmite BucPress, preluat 

de Romanian Global News. 

 

Recent, un grup de junimişti au ajuns la Şcoala nr. 17 din oraşul Cernăuţi, după ce au vizitat 

mai multe şcoli din regiune. În nr. 5 al revistei „Prichindeii" (pag. 19) găsim unele impresii ale 

tinerilor cernăuţeni în timpul distribuirii acestei reviste (se distribuie gratuit) la Şcoala nr. 17 cu 

predare în limba română: 

 

„...Era recreaţia mare când am ajuns la Şcoala de cultură generală nr. 17 cu predare în limba 

română din oraşul Cernăuţi. Copiii se jucau în curtea şcolii. Când au văzut că intrăm pe poartă 

ne-au salutat în dulcea limbă românească. „Bună ziua! Pentru noi sunt aceste reviste?", ne-a 

întrebat o fetiţă. „Vai, cât de frumoase sunt, am putea să le luăm acasă sau rămân la şcoală?, 

ne-a întrebat un alt copilaş. „Sunt revistele voastre copii, puteţi să le luaţi acasă sau să le 

păstraţi la şcoală! De acum încolo ele vor face parte din biblioteca voastră personală!", le-am 

răspuns micilor cititori din suburbia Roşa Stâncă a oraşului Cernăuţi. 

 

„Mulţumim frumos! Să veniţi mai des pe la noi!" – ne-a spus la despărţire doamna învăţătoare 

Valeria Vieru! „Întotdeauna suntem bucuroşi de oaspeţi", ne-a asigurat cu multă sinceritate 

doamna Ludmila Puşcariova, directoarea şcolii. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/28829-2018-10-04-10-08-25.html
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Le-am promis copiilor că vom reveni cât de curând! Ne vom ţine de cuvânt pentru că ei cred în 

promisiunile noastre. Ne-am convins şi de această dată că „Prichindeii" fac parte din viaţa lor!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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SPECTACOLE DIN ITALIA, MAREA BRITANIE ŞI ROMÂNIA, LA FESTIVALUL DE 

TEATRU PENTRU COPII „100, 1.000, 1.000.000 DE POVEŞTI” 

https://www.news.ro/cultura-media/spectacole-din-italia-marea-britanie-si-romania-la-festivalul-de-teatru-pentru-

copii-100-1-000-1-000-000-de-povesti-1922405602572018100918481099 

 

Spectacole din Italia, Marea Britanie şi România vor fi prezentate în cadrul celei de-a 14-a 

ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de poveşti”, 

care va avea loc în perioada 6 - 13 octombrie la Bucureşti. 

 

Festivalul este dedicat copiilor cu vârste de până la 12 ani. Din program fac parte 17 

spectacole reunite în două secţiuni – spectacole pentru copii cu vârste sub 6 ani, respectiv 

peste 6 ani. 

 

Însumând peste 30 de reprezentaţii, producţiile invitate sunt realizate de teatre şi companii din 

Austria (Teatrul Toihaus; theater.nuu), Belgia (Théătre de la Guimbarde; Compania O Quel 

Dommage), Elveţia (Teatrul Circ Kunos), Finlanda (Compania de Dans Auraco), Italia 

(Compania ABC – Allegra Brigata Cinematica; Compania Circadi; Teatrul La Baracca – 

Testoni Ragazzi), Marea Britanie (Commotion Dance), România (Teatrul „Ion Creangă”, 

Teatrul Mic, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”Galaţi) şi Spania 

(Compania Markeliñe). 

 

Programul este completat de evenimente adresate profesioniştilor din domeniul artelor 

spectacolului pentru copii. Pentru aceştia, festivalul propune două workshopuri de mişcare, 

coordonate de coregrafii Florin Fieroiu (România) şi Omar Meza (Compania Da.Te Danza, 

Spania), dar şi o dezbatere despre influenţa noilor tehnologii asupra teatrului pentru publicul 

tânăr. 

 

Activităţile acestei ediţii vor avea loc la Sala Mică a Teatrului „Ion Creangă” (str. Biserica 

Amzei 21-23) şi în spaţiile partenere: Sala Rapsodia, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 

Teatrul Excelsior, Teatrul Mic, Palatul Naţional al Copiilor şi Creart. 

https://www.news.ro/cultura-media/spectacole-din-italia-marea-britanie-si-romania-la-festivalul-de-teatru-pentru-copii-100-1-000-1-000-000-de-povesti-1922405602572018100918481099
https://www.news.ro/cultura-media/spectacole-din-italia-marea-britanie-si-romania-la-festivalul-de-teatru-pentru-copii-100-1-000-1-000-000-de-povesti-1922405602572018100918481099
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Cele mai valoroase performanţe actoriceşti şi producţii prezentate în cadrul FITC #14 vor fi 

recompensate de juriul internaţional al festivalului, alcătuit din Jo Belloli (specialist în domeniul 

teatrului pentru copii cu vârste sub 6 ani, Marea Britanie), Omar Meza (coregraf şi director 

artistic, Spania) şi Florian Silaghi (actor, România). 

 

Festivitatea de premiere va avea loc pe 13 octombrie, când vor fi acordate Premiul „Cornel 

Todea” pentru cel mai bun spectacol adresat copiilor cu vârste de peste 6 ani şi Premiul 

„Educaţia Timpurie”, pentru cel mai bun spectacol adresat copiilor cu vârste sub 6 ani. 

 

Biletele pentru spectacole sunt disponibile la casa de bilete a Teatrului „Ion Creangă” şi din 

reţeaua entertix.ro. 

 

 

 

 

Sursă: news.ro 
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THERESA MAY: DUPĂ BREXIT, CETĂŢENII EUROPENI VOR FI TRATAŢI CA RESTUL 

IMIGRANŢILOR 

https://www.hotnews.ro/stiri-international-22732727-theresa-may-dup-brexit-cet-enii-europeni-vor-trata-restul-

imigran-ilor.htm 

 

Şefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anunţat marţi noi reglementări în materie de 

imigraţie în Regatul Unit, care vor intra în vigoare după Brexit şi vor da întâietate lucrătorilor 

calificaţi eliminând libera circulaţie a cetăţenilor europeni, transmite AFP, citat de Agerpres. 

 

"Când vom părăsi Uniunea Europeană, vom institui un sistem de imigraţie care pune capăt, o 

dată pentru totdeauna, liberei circulaţii" a cetăţenilor europeni în Regatul Unit, a declarat May 

într-un comunicat în care precizează că acesta va fi un sistem "bazat pe competenţele 

lucrătorilor, şi nu pe originea lor".  

 

"Acest nou sistem va permite reducerea imigraţiei persoanelor slab calificate", a arătat 

Theresa May, adăugând că sistemul va pune Regatul Unit pe calea unei imigraţii reduse la 

niveluri viabile, conform promisiunilor.  

 

Prim-ministrul britanic ar urma să detalieze noul sistem într-un discurs pe care îl va pronunţa 

miercuri la congresul Partidului Conservator, la Birmingham.   

 

Potrivit viitoarelor reglementări, persoanele care vor dori să se stabilească în Marea Britanie 

vor trebui să certifice un anumit nivel de venit, pentru a garanta că nu ocupă locuri de muncă 

pentru care ar putea fi recrutaţi cetăţeni britanici.  

 

Vizele pentru studenţi nu vor fi supuse aceloraşi criterii.  

 

Cetăţenii Uniunii Europene sunt în prezent liberi să se stabilească şi să lucreze în Regatul 

Unit, o situaţie care urmează să se încheie la sfârşitul perioadei de tranziţie post-Brexit, în 

decembrie 2020, în cazul unui acord între Londra şi Bruxelles asupra condiţiilor ieşirii 

https://www.hotnews.ro/stiri-international-22732727-theresa-may-dup-brexit-cet-enii-europeni-vor-trata-restul-imigran-ilor.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-international-22732727-theresa-may-dup-brexit-cet-enii-europeni-vor-trata-restul-imigran-ilor.htm
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britanicilor din UE, scrie AFP.  

 

Acest nou sistem se bazează pe recomandările formulate de Comitetul Consultativ asupra 

Migraţiei (CAM) într-un raport adresat guvernului şi publicat pe 18 septembrie. Directorul CAM, 

Alan Manning, a luat parte, pe 24 septembrie, la o întâlnire a cabinetului, ce a reunit principalii 

miniştri britanici, pentru a expune concluziile documentului.   

 

În acest studiu, CAM a recomandat elaborarea unui sistem de imigraţie care nu oferă niciun 

regim preferenţial cetăţenilor proveniţi din Spaţiul Economic European dacă problema 

imigraţiei nu este integrată în negocierile privind ieşirea Regatului Unit din UE.   

 

Downing Street a precizat că o Carte Albă privind imigraţia va fi publicată în această toamnă, 

în timp ce un proiect de lege va fi prezentat în 2019. 

 

 

Theresa May 
Foto: Captura Twitter 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 
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CUM ÎI AFECTEAZĂ PE ROMÂNI VALUL DE RASISM DIN ITALIA 

https://adevarul.ro/international/europa/cum-afecteaza-romani-valul-rasism-dinitalia-

1_5bb38a8edf52022f75162596/index.html 

 

Străinii au devenit ţapii ispăşitori pentru toate relele ce se întâmplă în Peninsulă şi caii de 

bătaie ai politicienilor în campaniile electorale. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Italia, bomba cu 

ceas a UE Italia primeşte un avertisment dur din partea Comisiei Europene Un val de rasism 

faţă de străini cuprinde Italia în drumul spre preluarea puterii depline urmat de liderul extremist 

de dreapta Matteo Salvini, care deţine în prezent postul de ministru de Interne. Odată cu 

moartea lui Benito Mussolini şi sfârşitul regimului său fascist, acum 73 de ani, rasismul faţă de 

străini a dispărut în Italia. „A revenit în 1974, când Italia a trecut de la o ţară furnizoare de 

imigranţi la o ţară de primire de imigranţi“, spune, potrivit slate.fr, Grazia Naletto, directoarea 

asociaţiei Lunaria, care luptă pentru egalitatea în drepturi.  

 

De la „Vu’ Cumpra“ la „badanti“  

Primii sosiţi după Al Doilea Război Mondial în Italia au fost marocanii, egiptenii şi tunisienii, 

etichetaţi cu toţii cu „Vu’ Cumpra“, un apelativ ce denotă vânzătorul ambulant originar din 

Africa. Au urmat apoi albanezii şi la scurt timp românii, care reprezintă în prezent cel mai 

numeros grup (circa 1,2 milioane, n. red.) de străini din Italia. S-au instalat în principal ca 

„badanti“ (persoane care îngrijesc bătrâni sau bolnavi) în casele italienilor bogaţi şi 

„bracciante“ (muncitori necalificaţi) pe câmpurile agricole, luând treptat locurile de muncă ale 

italienilor din sud. Potrivit unui studiu din acest an al Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică, din 2007 încoace, numărul străinilor a crescut de la trei milioane la 

cinci milioane în Italia, sau de la 5% la 8,5%.  Maria, care are un magazin în Mercato Latino, o 

zonă populară din sudul Romei, a venit din România în urmă cu 18 ani. Ea spune, într-o 

italiană impecabilă, că nu a simţit niciodată rasismul împotriva sa , dar recunoaşte că „italienii 

sunt obsedaţi de străini“.  

 

Rolul presei în amplificarea rasismului  

Suprapus unei crize economice dure, acest fenomen migraţionist a dat naştere unui discurs 

https://adevarul.ro/international/europa/cum-afecteaza-romani-valul-rasism-dinitalia-1_5bb38a8edf52022f75162596/index.html
https://adevarul.ro/international/europa/cum-afecteaza-romani-valul-rasism-dinitalia-1_5bb38a8edf52022f75162596/index.html
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tipic cetăţii asediate, cu ofense şi clişee emise zi de zi la adresa imgranţilor atât de presă, cât 

şi de politicieni. „S-a creat un cerc vicios preocupant între relatările de presă cu clişee 

antiimgranţi şi acţiunile Guvernului“, semnalează antropoloaga Annamaria Rivera într-un 

studiu pe tema rasismului al asociaţiei Lunaria. Dacă presa a jucat un rol cheie în propagarea 

stereotipurilor despre imigranţi, politicienii le-au umflat în scopuri electorale. „Au luat la ţintă 

imigrantul în numele securităţii publice, creând o asociere de fapt între imigraţie şi 

criminalitate“, explică Grazia Naletto, citată de slate.fr. Astfel, apariţia unui politician extremist 

de dreapta de tipul lui Matteo Salvini nu s-a lăsat îndelung aşteptată. Liderul Ligii a crescut 

constant în popularitate şi a reuşit să acceadă la putere în primăvara acestui an la capătul unei 

campanii electorale axate pe imigraţie. Străinii au fost văzuţi sursa tuturor relelor problemelor 

societăţii italiene. Amnesty International a monitorizat discursul promovat în timpul campaniei 

de către politicienii italieni la adresa lor şi a stabilit un „barometru al urii“. Potrivit acestui 

barometru, peste 90% din mesajele ofensatoare, rasiste şi discriminatorii formulate de către 

candidaţi în perioada 8 februarie - 2 martie au vizat imigranţii.  

 

O nouă lege a imigraţiei  

Combaterea imigraţiei va rezolva toate probleme, a tunat Salvini în campanie. Odată cu 

pleluarea Ministerului de Interne, la 1 iunie, şi-a intensificat acest discurs. În plus, a închis 

porturile în faţa imigranţilor şi a propus un recensământ asupra populaţiei rome. A făcut un pas 

înapoi în privinţa recensământului, dar şi-a impus ideile în noua lege privind imigraţia, votată în 

Parlament la 24 septembrie. „Este un pas înainte pentru a face Italia mai sigură. Pentru a 

înfrunta cu mai multă forţă mafioţii, pentru a reduce costurile unei imigraţii exagerate, pentru a 

expulza mai rapid delincvenţi şi falşi solicitanţi de azil, pentru a revoca cetăţenia teroriştilor, 

pentru a da mai multe puteri forţelor de ordine“, şi-a exprimat satisfacţia liderul extremei drepte 

italiene. Textul acestei legi modifică substanţial drepturile refugiaţilor şi ale solicitanţilor de azil. 

Prevede retragerea cetăţeniei italiene tuturor persoanelor de origine străină condamnate 

pentru terorism, suspendarea cererii de azil pentru toţi refugiaţii care au comis o infracţiune, 

inclusiv „ultraj la adresa unui agent public“, şi înăsprirea condiţiilor regimului protecţiei 

umanitare de primire a refugiaţilor. Pe lângă aceste activităţi guvernamentale, violenţele la 
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adresa străinilor au pus stăpânire pe prima pagină a ziarelor locale şi naţionale. Violenţele 

antiimigranţi au cuprins întreaga Italie, începând de la Vito Valentia, în Calabria (sud), unde 

sindicalistul Soumaïla Sacko a fost ucis la 2 iunie într-o uzină dezafectată, până la  Trieste, în 

apropiere de frontiera cu Slovenia, unde un lider local s-a apucat de vânători de imigranţi. Pe 1 

septembrie, la Mortara, în Lombardia, trei bărbaţi au luat la bătaie un tânăr din Benin sub 

pretextul că a furat motoreta cu care se plimba. Sunt câteva exemple dintr-o listă foarte lungă.  

 

Sub monitorizarea ONU?  

În acest context, ONU vrea să monitorizeze Italia. „Intenţionăm să trimitem personal în Italia 

pentru a evalua creşterea semnificativă a actelor de violenţă şi a rasismului la adresa 

imigranţilor“, a spus fosta preşedintă a statului Chile, Michelle Bachelet, în prima sa intervenţie 

publică de la preluarea postului de Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului. „Nu acceptăm 

lecţii de la nimeni şi cu atât mai puţin din partea ONU“, i-a răspuns Matteo Salvini. În opinia 

Chiarei Ferrari, expertă la Ipsos Milan, o companie multinaţională de cercetare de piaţă, 

Salvini foloseşte discursul rasist în scopul continuării campaniei sale electorale. „Rasismul este 

o construcţie politică a unui ministru care rămâne în campanie electorală“, spune ea, potrivit 

slate.fr. Şi are succes. Conform unui sondaj al Euromedia apărut la 11 septembrie, 72% dintre 

italieni susţin politica migratorie a lui Salvini. Un alt sondaj, al SWG, din 10 septembrie, arată 

că Liga a ajuns la 32% în intenţiile de vot, aproape dublul scorului obţinut la alegerile generale 

din 4 martie.  

 

Salvini cere castrarea chimică  

După preluarea postului de ministru de Interne, Matteo Salvini a cerut în mod repetat şi 

introducerea castrării chimice în Italia. El a reacţionat după  relatări despre violatori originari 

din România. „Bestiile care violează merită o pedeapsă exemplară şi, la fel ca în alte ţări 

europene, castrarea chimică experimentală“, a spus liderul extremei drepte italiene în cazul 

unei studente de 21 de ani violată acum o săptămână de un român de 25 de ani. Originară din 

Mongolia, tânăra a fost atacată şi violată sub un pod din Florenţa. Poliţia l-a prins pe agresor în 

baza documentelor pe care le avea asupra sa şi le-a pierdut la faţa locului. Salvini a taxat în 
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mod similar şi un caz de viol petrecut la Milano. Este vorba de un român de 42 de ani care a 

violat o bătrână de 70 de ani şi a jefuit-o. „A fost prins de poliţie individul care în urmă cu 

câteva zile a jefuit şi violat o femeie de 70 de ani în casa ei din Milano. Un recidivist. (…) 

Confirmă posibilitatea introducerii castrării chimice pentru a «vindeca» această boală. Alte ţări 

o experimentează de ani de zile, de ce nu şi în Italia ?“, se întreabă ministrul italian. 

 

Citeste mai mult: adev.ro/pfz8xo 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: adevărul.ro 
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2.100 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/2-100-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

2.100 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Spania – 963 locuri de muncă: 956 

muncitor necalificat în agricultură – cules căpşuni, 2 muncitor – cules struguri, 2 tractorist, 2 

sudor TIG, 1 operator centrale electrice; 

 

Germania – 517 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curăţenie, 54 electrician, 53 sudor, 

51 lăcătuş, 50 instalator, 24 şofer camion, 15 commis de rang/demichef de rang/chef de rang, 

12 commis de cuisine/demichef de cuisine/chef de partie/souschef, 4 manager hardware 

sisteme de securitate, 4 manager software sisteme de securitate, 4 mecanic auto, 4 mecanic 

instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 4 şofer autobuz, 4 operator CNC, 3 instalator 

instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 3 instalator maşini, 3 mecanic industrial, 3 

mecanic proces, 3 mozaicar, 2 inginer verificare şi validare, 2 măcelar, 2 lucrător forestier, 1 

coordonator activităţi arhitectură electrică, 1 coordonator echipă SE în domeniul 

electric/electronică, 1 constructor structuri din metal, 1 dezvoltator componente 

electrice/electronice, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer proiectant, 1 

inginer de sistem, 1 ospătar, 1 tâmplar 1 tehnician sisteme electrice, 1 tehnician instrumentaţie 

şi control, 1 tehnician sisteme de răcire; 

 

Marea Britanie – 201 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 1 curier liber 

profesionist; 

 

Olanda – 83 locuri de muncă: 20 creatori buchete de flori, 20 operatori la maşini şi utilaje 

pentru fabricarea produselor alimentare, 10 manipulator marfă, 10 tâmplari, 10 zidari, 5 

dulgher, 5 rigipsar, 1 instalator/montator ţevi, 1 mecanic maşini agricole, 1 agent de muncă 

temporară; 

 

https://www.timpromanesc.ro/2-100-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuş mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 

zugrav; 

 

Irlanda – 75 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 25 ciontolitor; 

 

Ungaria – 69 locuri de muncă: 10 casier, 10 manipulant mărfuri, 10 măcelar, 10 muncitor 

necalificat, 10 vânzător, 8 cofetar, 5 muncitor în magazie, 3 ajutor bucătar, 2 

muncitor/tehnician în construcţia reţelelor de telefonie, 1 agent vânzări; 

 

Estonia – 25 locuri de muncă: 15 electrician în construcţii, 10 montator schele; 

 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 şofer de TIR internaţional, 10 zidar; 

 

Norvegia – 17 locuri de muncă: 10 vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperişuri; 

 

Slovacia – 11 locuri de muncă: 4 cameristă, 3 bucătar, 2 ajutor pentru bucătărie, 2 mecanic 

autovehicule; 

 

Suedia – 11 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto, 3 operator maşini; 

 

Lituania – 10 locuri de muncă: 10 muncitor în construcţii; 

 

Malta – 9 locuri de muncă: 5 tehnician, 2 tâmplar, 1 montator semne de circulaţie, 1 şofer 

distribuitor; 

 

Franţa – 4 locuri de muncă: 2 mecanic auto, 1 carosier, 1 tehnician mentenanţă autovehicule; 

 

Belgia –  2 locuri de muncă: 2 tehnician; 
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Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 specialist în publicitate online; 

 

Croaţia – 1 loc de muncă: 1 maseur de întreţinere şi relaxare; 

 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 măcelar. 

 

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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STUDENŢII ROMÂNI CARE ÎNVAŢĂ ÎN UK VOR AVEA ACELAŞI TRATAMENT CA ŞI 

STUDENŢII ENGLEZI ŞI DUPĂ BREXIT. CEL PUŢIN UN AN 

https://www.timpromanesc.ro/studentii-romani-care-invata-in-uk-vor-avea-acelasi-tratament-ca-si-studentii-

englezi-si-dupa-brexit-cel-putin-un-an/ 

 

Senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei pentru românii din afara ţării, a participat marţi, 

2 octombrie, la reuniunea Comisiilor parlamentare pentru afaceri europene şi politică externă 

cu domnul Michel Barnier, negociatorul şef al Uniunii Europene pentru #BREXIT.Cu acest 

prilej, Michel Barnier a prezentat progresele înregistrate până la momentul de faţă în 

negocierile dintre cele două părţi, precum şi paşii următori. 

În cadrul discuţiilor, senatorul Badea a ridicat problema statutului cetăţenilor români cu 

reşedinţa legală în Marea Britanie şi situaţia studenţilor români, după 1 ianuarie 2021, dată 

până la care este negociată păstrarea tuturor drepturilor. 

 

În acest sens, negociatorul şef al Uniunii Europene pentru #BREXIT a subliniat că cetăţenii 

europeni cu reşedinţa legală în Marea Britanie, membrii de familie ai acestora, precum şi cei 

care se vor stabili în această ţară până la sfârşitul perioadei de tranziţie (31 decembrie 2020), 

vor putea continua să locuiască în Marea Britanie şi să beneficieze de majoritatea drepturilor 

conferite de legislaţia europeană pe toată perioada de tranziţie, până pe 31 decembrie 2020. 

Aceste drepturi vor fi garantate în baza obţinerii unui statut special (settled status) de cetăţenii 

UE, cel mai probabil în urma unei cereri. 

 

Totodată, Michael Barnier a evidenţiat necesitatea păstrării unităţii statelor UE în ceea ce 

priveşte negocierile ulterioare asupra mobilităţii cetăţenilor, iar după sfârşitul anului 2020, 

niciun stat membru UE să nu accepte negocieri bilaterale cu Marea Britanie care să favorizeze 

o mobilitate a cetăţenilor bazată pe discriminare în funcţie de naţionalitate sau categorii 

sociale, aşa cum vor britanicii. 

 

Cât priveşte statutul studenţilor din Uniunea Europeană, care învaţă la universităţi din UK, 

aceştia vor beneficia în continuare de acelaşi tratament ca şi studenţii englezi şi după Brexit, 

https://www.timpromanesc.ro/studentii-romani-care-invata-in-uk-vor-avea-acelasi-tratament-ca-si-studentii-englezi-si-dupa-brexit-cel-putin-un-an/
https://www.timpromanesc.ro/studentii-romani-care-invata-in-uk-vor-avea-acelasi-tratament-ca-si-studentii-englezi-si-dupa-brexit-cel-putin-un-an/
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cel puţin un an, însă după această perioadă situaţia este incertă şi se va putea clarifica la 

viitoarele negocieri pentru acorduri bilaterale cu Marea Britanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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MINISTRUL NATALIA INTOTERO A LANSAT OFICIAL PLATFORMA MUZEUL 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28810-2018-10-02-10-40-21.html 

 

Proiectul Muzeului pentru Românii de Pretutindeni s-a concretizat ieri, 1 octombrie 2018, sub 

forma unei platforme online accesibile conaţionalilor de pe toate meridianele lumii. Ministrul 

Natalia-Elena Intotero a lansat versiunea virtuală la Roma, alături de reprezentanţi ai 

comunităţii româneşti şi de studenţii români din cadrul extensiei Facultăţii de Teologie, 

Universitatea Bucureşti, transmite Romanian Global News. 

 

Platforma online a muzeului include secţiuni precum: Români din jurul graniţelor, Diaspora de 

mobilitate, Centenar, Exilul Românesc, Şcoala şi biserica, Vechi cărţi de identitate şi 

paşapoarte, Hărţi, Tradiţii şi Obiceiuri şi altele. 

 

Ministrul a prezentat conţinutul versiunii online şi a reamintit că Muzeul Românilor de 

Pretutindeni este un proiect pe care românii din diaspora şi din comunităţile istorice l-au dorit 

foarte mult. 

 

„Am lansat această platformă în capitala ţării unde avem cea mai numeroasă comunitate din 

diaspora de mobilitate - să nu uităm că sunt aproape 1.200.000 de români cu rezidenţă în 

Republica Italiană. În acelaşi timp, de Roma se leagă originea şi existenţa noastră ca popor. 

Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit cu materiale pentru realizarea acestui proiect. 

Continuăm să lucrăm zi de zi pentru a-i îmbogăţi conţinutul şi sper ca în cursul anului următor 

muzeul propriu-zis să îşi deschidă porţile la Bucureşti," a spus ministrul pentru românii de 

pretutindeni. 

 

Platforma a fost realizată cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, Muzeului Naţional de 

Istorie a României, Academiei Române, Editurii Eurodidactica, Patriarhiei Române, precum şi 

cu susţinerea mediului asociativ românesc de peste hotare. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28810-2018-10-02-10-40-21.html
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Muzeul Românilor de Pretutindeni poate fi vizitat online accesând pagina: 

www.muzeulromanilordepretutindeni.gov.ro şi urmărind live-ul de pe pagina oficială de 

Facebook a MRP: https://www.facebook.com/mprpromania/. 

 

Totodată, aveţi în link-ul de mai jos şi o prezentare a platformei care poate fi descărcată timp 

de 7 zile: 

https://wetransfer.com/downloads/293a598394ff45ac0fdd2de12d487e4320180930231644/e5f

2f0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MRP ALĂTURI DE MEMBRI AI COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SUA LA FESTIVALUL 

CARE S-A DESFĂŞURAT ÎN ROYER PARK, SACRAMENTO 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28833-2018-10-04-10-22-04.html 

 

Secretarul de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Lilla Debelka, a întreprins, în 

perioada 28 Septembrie – 1 Octombrie, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, unde s-a 

întâlnit cu membrii comunităţii româneşti din California şi a luat parte la o serie de manifestări 

organizate de aceştia. 

 

La invitaţia asociaţiei "Centrul Comunităţii Române", în cadrul proiectului Sărbătoarea 

Centenarului Marii Uniri, demnitarul a participat la Festivalul românesc, care s-a desfăşurat în 

Royer Park, Sacramento. 

 

Români şi americani deopotrivă s-au bucurat să petreacă alături de invitaţi de seamă şi artişti 

români precum: Gheorghe Gheorghiu, Costel Busuioc, Onuţ Viorica, Ghiţă Berinde de la 

Ansamblul „Stelele Banatului", Ansamblul Artistic Profesionist „Crişana" Oradea, precum şi 

mulţi alţi cântăreţi talentaţi. 

 

"În anul Centenar, mai mult decât oricând, românii au nevoie sa îşi păstreze sufletul românesc 

intact, felul de a fi şi tradiţiile neamului lor, să preţuiască obiceiurile noastre şi întreaga noastră 

cultură, de care trebuie să rămânem mândri", a transmis secretarul de stat. 

 

Evenimentul a fost marcat şi de prezenţa unor personalităţi precum: Excelenţa Sa Consulul 

General al României la Los Angeles, domnul Cosmin Dumitrescu, Consulul Onorific român la 

Sacramento, domnul Victor Alin Alistar, consilierul local din cadrul primăriei din Rosseville, 

Sacramento, Scott Alvord, preşedinta Asociaţiei "Centrul Comunităţii Române", Abigail Budak. 

 

În continuarea vizitei, Lilla Debelka s-a întâlnit cu membrii comunităţii româneşti din zona 

oraşului Los Angeles şi a participat la evenimentul "100 pentru Centenar. 100 pentru costume 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28833-2018-10-04-10-22-04.html
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populare" organizat de asociaţia"Tradiţii româneşti în California", prezidată de Dorina Manga. 

 

În sala de expoziţie a Bisericii Emanuel din Anaheim, expoziţia celor 100 de costume populare 

româneşti a încântat privirile românilor şi ale americanilor prezenţi la eveniment. Demnitarul a 

evidenţiat în cuvântul său faptul că expoziţia reprezintă fără doar şi poate o activitate educativă 

şi culturală în beneficiul comunităţii româneşti din Statele Unite. 

 

Ulterior, secretarul de stat s-a întâlnit cu reprezentanţi ai clerului, subliniind faptul că "rădăcinile 

noastre sunt puternice şi valorile în care credem ne apropie mereu unii de alţii în dorinţa de a fi 

mai buni şi de a face bine". 

 

Activitatea şi implicarea demnitarului român au fost recunoscute prin oferirea unei distincţii din 

partea primarului din Anaheim, Tom Tait, prin reprezentantul Primăriei, consilierul James 

Vanderbilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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NATALIA-ELENA INTOTERO LA FLORENŢA: ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PENTRU NOI 

COOPERAREA CÂT MAI STRÂNSĂ CU AUTORITĂŢILE ITALIENE, PENTRU CREAREA 

DE MIJLOACE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE ŞI SPRIJIN PENTRU CETĂŢENII 

ROMÂNI AFLAŢI ÎN ITALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28819-2018-10-03-09-14-50.html 

 

În cadrul celei de-a doua etape a vizitei de lucru în Republica Italiană, derulată în perioada 29 

septembrie – 2 octombrie, ministrul Natalia-Elena Intotero s-a întâlnit, la Florenţa, cu membrii 

comunităţii româneşti din regiunea Toscana şi cu oficialităţi locale, transmite Romanian Global 

News. 

 

Luni, 1 octombrie, ministrul s-a întâlnit cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din 

regiune, precum şi cu reprezentanţi ai cultelor. La reuniune a participat şi Consulul General al 

României la Bologna, Daniela Maria Dobre, precum şi preşedintele Consiliului Regional din 

Toscana, Eugenio Giani. Cu acest prilej, Natalia-Elena Intotero i-a mulţumit oficialului italian 

pentru susţinerea acordată comunităţii româneşti, care este bine închegată şi integrată. 

 

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea finanţării proiectelor mediului asociativ şi al 

cultelor în vederea susţinerii identităţii lingvistice, spirituale şi culturale româneşti. 

 

 

Pe 2 octombrie, ministrul pentru Românii de Pretutindeni a avut convorbiri cu preşedintele 

regiunii Toscana, Enrico Rossi, şi cu viceprimarul Florenţei, Cristina Ghiaci. 

 

La întâlnirea cu preşedintele regiunii, demnitarul român şi oficialul italian au discutat despre 

proiectele derulate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în sprijinul românilor, precum 

şi despre specificul comunităţii româneşti din regiunea Toscana. Cei doi oficiali au apreciat că 

românii reprezintă o comunitate solidă, bine integrată socio-economic, care contribuie activ şi 

efectiv la veniturile bugetare italiene. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/28819-2018-10-03-09-14-50.html
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"În regiunea Toscana sunt înregistraţi 84.621 de români şi mă bucur că am avut onoarea de a-i 

mulţumi personal domnului Enrico Rossi pentru sprijinul acordat comunităţii româneşti de-a 

lungul ultimilor ani, pentru deschiderea pe care autorităţile locale din regiune o manifestă atât 

faţă de cetăţenii români rezidenţi, cât şi faţă de oficiul consular. Dorim să continuăm eforturile 

pentru o cât mai bună integrare a românilor şi pentru ca drepturile să le fie respectate. De 

aceea este foarte importantă pentru noi cooperarea cât mai strânsă cu autorităţile italiene, 

pentru crearea de mijloace şi instrumente de susţinere şi sprijin pentru cetăţenii români aflaţi în 

Italia", a spus ministrul Natalia-Elena Intotero. 

 

Demnitarul român s-a referit şi la importanţa informării, atât pentru cetăţenii români aflaţi deja 

în Italia, cât, mai ales, pentru cei care intenţionează să se stabilească temporar peste hotare. 

În acest context, a menţionat Campania Naţională "Informare acasă! Siguranţă în lume!" 

derulată de MRP alături de instituţiile partenere. 

 

De asemenea, cei doi oficiali au subliniat importanţa creşterii numărului de ocazii de întâlnire şi 

de interacţiune dintre comunitatea românească din regiunea şi partea italiană, prin iniţiative 

comune menite să construiască încrederea necesară depăşirii prejudecăţilor şi descoperirii 

reciproce a tradiţiilor, obiceiurilor şi idealurilor comune. 

 

În cadrul întrevederii cu viceprimarul Cristina Giachi, s-a discutat despre activitatea şi 

specificul MRP, insistându-se asupra campaniei de informare. Ministrul i-a mulţumit doamnei 

Giachi pentru sprijinul acordat românilor şi a pledat pentru identificarea unor proiecte comune, 

prin cooperare şi colaborare cu Primăria pentru promovarea culturii şi identităţii româneşti la 

Florenţa, punct de referinţă pentru românii din Toscana. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 



NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

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

 

26 

SENAT: PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII PRIVIND VOTUL PRIN 

CORESPONDENŢĂ, RESPINS 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/03/senat-proiectul-de-modificare-a-legii-privind-votul-prin-

corespondenta-respins--186413 

 

Plenul Senatului a respins miercuri proiectul de modificare a legii privind votul prin 

corespondenţă, în sensul utilizării lui "doar cu ocazia alegerilor parlamentare şi a celor 

prezidenţiale". 

 

Potrivit raportului dat de Comisia pentru administraţie şi şi de cea juridică, respins de senatori 

cu 72 de voturi "pentru", 28 "împotrivă", "propunerea legislativă are implicaţii directe asupra 

drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice şi poate duce la atingeri grave ale dreptului la 

viaţa privată a cetăţenilor şi încălcarea regulamentului Parlamentului European privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal". 

 

Grupurile parlamentare USR şi PNL au votat în favoarea proiectului. 

 

Senatorul USR Florina Presadă a precizat că proiectul nu şi-a propus schimbarea sistemului 

electoral, ci modificări care să ducă la o mai mare "participare politică a românilor". 

 

"Din punctul meu de vedere, aceasta este o găselniţă juridică (n.r. - protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) pentru a respinge propunerea de 

faţă. Cu alte cuvinte, respingem propunerea de faţă pentru că vrem să menţinem în vigoare 

nişte limitări existente. Nu cumva românii să poată vota la prezidenţiale prin corespondenţă şi 

nu cumva românii să poată vota prin corespondenţă atât pentru Parlament, cât şi pentru 

preşedinte", a precizat Presadă. 

 

Cristian Dumitrescu, senator PSD, a spus că înţelege demersul pe care îl face USR, dar "a 

produce iniţiative legislative care sunt dedicate numai unei campanii electorale perpetue, ceea 

https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/03/senat-proiectul-de-modificare-a-legii-privind-votul-prin-corespondenta-respins--186413
https://www.agerpres.ro/politica/2018/10/03/senat-proiectul-de-modificare-a-legii-privind-votul-prin-corespondenta-respins--186413
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ce e perfect normal în politică, este neproductiv". 

 

"Greşind aşa, faceţi mai mult rău decât bine, duceţi în derizoriu probleme care sunt 

fundamentale, care sunt tratate cu comisii speciale, şi faceţi ca această problematică să o 

îndepărtaţi în momentul când se poate lua în discuţie", a susţinut Dumitrescu. 

 

Senatorul liberal Alina Gorghiu a spus că grupul PNL va susţine acest proiect de lege. 

"Suntem uşor contrariaţi că o facilitate privitoare la vot este privită sau aruncată în derizoriu", a 

punctat Gorghiu. 

 

Senatorul UDMR Cseke Attila a precizat că grupul pe care îl reprezintă va vota împotriva 

propunerii legislative. 

 

"Nu aş fi de acord cu această opţiune dintr-un singur motiv: mâine - poimâine ne vom trezi cu 

o iniţiativă legislativă în care se va spune că cei care au numai domiciliul în România pot opta 

să voteze pentru parlamentarii din Diaspora, ceea ce ar fi o greşeală. Nu negăm acest demers 

legislativ, dar comportă încă neajunsuri, drept urmare grupul UDMR nu va putea susţine 

această iniţiativă în forma propusă", a afirmat senatorul UDMR. 

 

Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

preşedintelui României este iniţiat de parlamentari USR şi PNL. 

 

Iniţiatorii au propus extinderea votului prin corespondenţă cu ocazia alegerilor parlamentare şi 

prezidenţiale, "întrucât ultimele alegeri prezidenţiale sunt dovada că alegătorul român prezintă 
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un interes mai mare faţă de acest tip de scrutin, iar problemele apărute în 2014 cu votul 

românilor din afara graniţelor au avut un impact negativ semnificativ, asupra încrederii 

românilor în sistemul electoral. 

 

Legea este organică, Senatul fiind prima Cameră sesizată. AGERPRES /(A-autor: Sorin 

Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) 
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