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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Catedra de Filologie Română şi Clasică din cadrul Universităţii Naţionale din Cernăuţi invită 

la studii tinerii români din regiune şi alte localităţi din Ucraina 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

2. 580 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

3. Salonul Internaţional de Carte de la Torino 2019, la final. Cărţile lui Cărtărescu şi Eliade, cu 

cea mai mare priză la public 

4. Slovenia: Restricţii de circulaţie începând cu data de 1 iunie 2019 

5. MAE salută decizia Consiliului Federal de a acorda libera circulaţie în Elveţia a cetăţenilor 

români 

6. Comunicat Rediviva. Participare românească la Festivalul Internaţional de Poezie din 

Milano 

 

III. ACTUALITATE 

7. Participarea ministrului interimar Ştefan-Radu Oprea la lansarea Şcolii româneşti şi a Şcolii 

de vară din Monterotondo (Italia) 

8. Sesiune de informare privind admiterea la facultăţile din România 

9. Participarea subsecretarului de stat Victor Ionescu la campania „Distruge Zidul Indiferenţei !” 

10. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti dezvoltă programe de studiu internaţionale în 

parteneriat cu Academia Naţională de Inginerie a Statelor Unite ale Americii 

11. Piaţa unică digitală: începând cu 15 mai, apeluri mai ieftine către alte ţări din UE 

12. Bienala de la Veneţia: România participa cu expoziţia „Conversaţii neterminate asupra 
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importanţei absenţei” 

13. Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România 

14. Peste 20 de milioane de buletine de vot pentru secţiile din ţară şi peste 1 milion pentru cele 

din străinătate pentru alegerile europarlamentare 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom%C3%A2ni-din-

afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ ŞI CLASICĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII 

NAŢIONALE DIN CERNĂUŢI INVITĂ LA STUDII TINERII ROMÂNI DIN REGIUNE ŞI ALTE 

LOCALITĂŢI DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30420-2019-05-16-09-35-34.html 

 

Catedra de Filologie Română şi Clasică din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii 

cernăuţene este unica instituţie de învăţământ superior din Ucraina care pregăteşte cadre de 

înaltă calificare în domeniul limbii, literaturii şi culturii române. 

 

Astăzi Catedra de Filologie Română şi Clasică oferă 4 specializări la nivel licenţă: „Învăţământ 

mediu (Limba şi literatura română)", „Filologie (Limba şi literatura română)", Filologie (limba şi 

literatura română/ limba engleză)" şi „Filologie (traducere româno-ucraineană), transmite 

BucPress, preluat de Romanian Global News. 

 

Programele de învăţământ sunt structurate pentru a pregăti, în primul rând, profesori de limba 

şi literatura română pentru învăţământul mediu, dar şi pentru învăţământul superior. 

Specializarea Filologie (limba şi literatura română/limba engleză) presupune pregătirea 

profesorilor de limba şi literatura română şi limba engleză, iar la specializarea „Filologie 

(traducere româno-ucraineană)absolvenţii paralel cu limba română vor obţine specializarea de 

traducători. Absolvenţii pot deveni, de asemenea, editori, redactori, jurnalişti în presa scrisă, la 

radio şi televiziune, funcţionari culturali şi sociali, translatori şi interpreţi. 

 

Pentru viitorii săi studenţi Catedra asigură un proces educaţional adaptat nevoilor societăţii 

contemporane, în care formarea competenţelor şi abilităţilor joacă un rol esenţial. 

 

Calendar admitere: 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30420-2019-05-16-09-35-34.html
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Din 10 iulie până la ora 18.00 din 22 iulie 2019 – înscrierea candidaţilor care vor fi admişi în 

baza Evaluărilor Externe Independente (ucr. ЗНО). 

 

Din 10 iulie până la ora 18.00 din 16 iulie 2019 – înscrierea candidaţilor care vor fi admişi în 

baza Evaluărilor Externe Independente şi a probei scrise la limba romănâ. 

 

Mai multe informaţii se pot afla la numărul de telefon +38 0372 584834 sau prin intermediul 

adresei electronice: catedrarom@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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580 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN 

https://www.timpromanesc.ro/580-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/ 

 

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

580 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Ungaria – 104 locuri de muncă: 20 manipulant mărfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 

lucrător în construcţii, 10 montator structuri pentru construcţii, 10 vânzător, 6 brutar, 6 operator 

la maşini de prelucrare în industria alimentară, 5 măcelar, 3 ajutor bucătar, 3 bucătar, 3 

cofetar, 3 electrician de reparaţii frigidere, 2 consilier vânzări, 2 municitor necalificat, 1 

designer web. 

 

Spania – 100 locuri de muncă: 100 muncitor agricol; 

 

Germania – 94 locuri de muncă: 15 operator spălări industriale, 12 şofer de camion, 10 

specialist logistică depozit, 7 grădinar, 7 inspector tehnic de tren,7 specialist siguranţă 

transport pe calea ferată, 7 tehnician electrician/electronist, 5 manipulant bagaje, 5 mecanic 

locomotivă, 5 operator stivuitor, 3 măcelar, 2 lucrător depozit, 2 marinar, 2 operator maşini 

CNC, 2 tâmplar, 1 comandant de navă, 1 mecanic instalaţii sanitare, de încâlzire şi climatizare, 

1 tehnician sondaje topografice. 

 

Norvegia – 93 locuri de muncă: 40 lucrător în producţie, 10 electrician, 10 instalator, 15 

instalator ventilaţie, 4 mecanic auto, 4 tinichigiu auto, 4 vopsitor auto, 2 frizer, 2 montator folii 

ferestre/parbrize maşini, 1 grădinar, 1 medic hematolog; 

 

Olanda – 83 locuri de muncă: 35 procesor bulbi de flori, 25 culegător ardei, 10 culegător 

căpşuni, 10 muncitor necalificat în grădinărit şi horticultură, 2 sudor, 1 specialist în recrutare; 

https://www.timpromanesc.ro/580-locuri-de-munca-vacante-in-spatiul-economic-european/
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Austria – 37 locuri de muncă: 30 montator de mobilă; 7 muncitor calificat în domeniul forestier; 

 

Marea Britanie – 15 locuri de muncă: 15 farmacist; 

 

Danemarca – 14 locuri de muncă: 10 operator maşini ambalare, 2 mecanic utilaje fermă, 1 

horticultor, 1 manager resurse umane; 

 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlar; 

 

Finlanda – 10 locuri de muncă: 10 instalator de schele; 

 

Irlanda – 10 locuri de muncă: 10 şofer de tir; 

 

Suedia – 5 locuri de muncă: 3 instalator de schele, 2 pizzar/bucătar la grătar; 

 

Polonia – 2 locuri de muncă: 2 lăcătuş/sudor; 

 

Franţa – 1 loc de muncă: 1 lucrător polivalent hotel. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE DE LA TORINO 2019, LA FINAL. CĂRŢILE LUI 

CĂRTĂRESCU ŞI ELIADE, CU CEA MAI MARE PRIZĂ LA PUBLIC 

https://www.timpromanesc.ro/salonul-international-de-carte-de-la-torino-2019-la-final-cartile-lui-cartarescu-si-

eliade-cu-cea-mai-mare-priza-la-public/ 

 

Pentru al 11-lea an consecutiv, publicul de limbă italiană şi limbă română, sosit pentru cinci 

zile în oraşul cărţii, a putut descoperi literatura română la Salonul Internaţional de Carte de la 

Torino. Standul României, organizat de Institutul Cultural Român, a fost gazda a 18 

evenimente literare, la care au participat peste 40 de invitaţi. 

 

Potrivit organizatorilor Salonului Internaţional de Carte de la Torino, aproximativ 148.000 de 

vizitatori au luat parte la această ediţie, la care se adaugă 30.000 de participanţi la 

evenimentele organizate în cadrul Salone Off. 

 

Printre lansările de carte din Sala România cu cea mai mare priză la public s-au numpărat Il 

Levante de Mircea Cărtărescu, Il mito dell’eterno ritorno, Occultismo, stregoneria e mode 

culturali – Saggi di religioni comparate şi Patañjali e lo yoga de Mircea Eliade, L’insonnia dello 

spirito. Lettere a Petre Ţuţea (1936 – 1941) de Emil Cioran, Compito per domani de Nicolae 

Dabija, La mia esagerata famiglia rom de Valeriu Nicolae, L’enigma di Otilia de George 

Călinescu, şi L’immagine dell’ebreo. Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa 

centro-orientale de Andrei Oişteanu. 

 

Dintre personalităţile culturale şi academice care au fost prezente la standul românesc îi 

menţionăm pe prof. Roberto Scagno, profesorul şi traducătorul Bruno Mazzoni, istoricul 

Riccardo Calimani, cercetătorul şi traducătorul Horia Corneliu Cicortaş, acad. Nicolae Dabija, 

poeta Aura Christi, cercetătorul şi eseistul Antonio Di Gennaro, scriitorul Eugen Uricaru, poetul 

şi criticul literar Ion Pop, scriitorul Igor Bergler, prof. Giovanni Rotiroti, prof. Giancarlo Baffo, 

https://www.timpromanesc.ro/salonul-international-de-carte-de-la-torino-2019-la-final-cartile-lui-cartarescu-si-eliade-cu-cea-mai-mare-priza-la-public/
https://www.timpromanesc.ro/salonul-international-de-carte-de-la-torino-2019-la-final-cartile-lui-cartarescu-si-eliade-cu-cea-mai-mare-priza-la-public/
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scriitorul Vanni Santoni, profesorul şi traducătorul Alessio Colarizi Graziani, poetul Geo Vasile, 

traducătorul Davide Zaffi, poeta Elena Liliana Popescu etc. Din partea Institutului Cultural 

Român au luat cuvântul directorul IRCCU Veneţia, Grigore Arbore-Popescu, directorul 

Accademia di Romania, Rudolf Dinu, directorul de programe din cadrul Accademia di 

Romania, Oana Boşca-Mălin şi directorul adjunct al IRCCU Veneţia, Cristian Luca. Duminică, 

12 mai, au fost prezenţi la Salonul de Carte Consulul General al României la Torino, Ioana 

Gheorghiaş, şi consulul Valentin Popescu. 

 

 

 

În cele cinci zile, standul românesc a fost vizitat de un public numeros de toate vârstele, peste 

două mii de persoane, o dovadă în plus că înclinaţia pentru lectură şi curiozitatea sunt valori 

comune tuturor celor care au dorit să descopere Jocul Lumii/ Il Gioco del Mondo la această 
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ediţie, cu numărul 32, a Salone Internazionale del Libro di Torino. 

 

Prezenţa României la Salonul de Carte de la Torno a fost organizată de Institutul Cultural 

Român, prin Centrul Cărţii, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia 

şi Accademia di Romania din Roma, sub patronajul Ambasadei României în Republica 

Italiană, Reprezentanţei Comisiei Europene în Italia şi Consulatului General al României la 

Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SLOVENIA: RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IUNIE 2019 

https://www.timpromanesc.ro/slovenia-restrictii-de-circulatie-incepand-cu-data-de-1-iunie-2019/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau 

intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Slovenia că, în conformitate cu datele 

transmise de ministerul sloven al infrastructurii, începând cu data de 1 iunie 2019, se 

restricţionează parţial circulaţia autovehiculelor de transport marfă în zona de nord – est a ţării. 

Astfel, accesul vehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone care 

tranzitează R. Slovenia va fi interzis pe drumurile regionale din Carinthia, Drava şi Mura. 

Punctele de trecere a frontierei Bistrica ob Sotli, Središče ob Dravi, Zavrč şi Dobovec vor fi 

afectate şi circulaţia va fi deviată pe autostradă (A1, A4 sau A5, după caz). Singurele excepţii 

permise sunt transporturile care au ca destinaţie puncte de încărcare /descărcare situate în 

aceste regiuni. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei 

României la Ljubljana: +38615058294 şi +38615057335, apelurile fiind redirecţionate către 

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

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

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

european unic de urgenţă 112 şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în 

Republica Slovenia: +38640980068. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/slovenia-restrictii-de-circulatie-incepand-cu-data-de-1-iunie-2019/
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COMUNICAT REDIVIVA. PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ LA FESTIVALUL 

INTERNAŢIONAL DE POEZIE DIN MILANO 

 

În perioada 10 – 12 mai 2019 se va desfăşura la Milano cea de a treia editie a Festivalului 

Internaţional de Poezie, care va cuprinde o amplă serie de manifestări cu numeroşi invitaţi şi o 

largă desfăşurare publică în diferite instituţii dar şi pe străzile oraşului. De fapt, programul se 

extinde cu mult peste cele trei zile dedicate, prin alte evenimente direct legate organizate pe 

parcursul întregului an de Asociatia Festivalul de Literatură din Milano a carei initiator este 

poetul Milton Fernandez. Tema celei de a patra ediţii a Festivalului este ”Il gioco dei mondi”, 

reprezentată grafic de un şotron desenat cu creta pe asfalt ce va decora şi însoţi ca un leit-

motiv toate acţiunile organizate. 

 

 A devenit o tradiţie ca străzile care duc înspre locurile de agregare să fie tapeţate cu bileţele 

cuprinzând poezii la temă, agăţate în pomi, la balcoane, pe garduri sau în vitrine. Şi tot 

tradiţională este şi deschiderea către o participare activă din partea tuturor, prin desfăşurarea 

celor mai multe din evenimente pe străzi şi în pieţe, la care microfonul este pus la dispoziţia 

oricărui doritor să intervină. 

 

Poezia românească nu putea să lipsească la această manifestare internaţională, la care a fost 

prezentă începând de la prima ediţie din 2016 şi se bucură de un loc privilegiat, datorat şi 

strânselor legături de colaborare dintre organizatori şi asociaţiile culturale ale diferitelor 

comunităţi ce activează în Milano, printre care se numără şi Centrul Cultural Italo-Român care 

participă pentru a doua aoară la această amplă manifestare din capitala lombarda.  

 

O primă prezenţă românească s-a materializat prin lansarea în prezenţa autoarei a cărţii ”Inno 

all’Esistenza” (Imn Existenţei) de Elena Liliana Popescu, ediţie bilingvă apărută la Editura 

Rediviva, în cadrul unui eveniment dedicat României din ciclul ”La città plurale”. 
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O participare mai amplă se realizează prin recitalul de poezie susţinut pe 11 mai la ora 16.30 

în sala Ex-Fornace de autorii incluşi în volumul “INFLORESCENŢE. Poeţi români din Italia. 

Antologie de poezie contemporană.”, publicat recent la Editura Rediviva sub îngrijirea poetei 

Florentina Niţă. Antologia cuprinde poezii inedite în versiune bilingvă româno-italiană ale 

poeţilor care au aderat la iniţiativă, printre care se numără autori consacraţi, cu volume deja 

publicate, dar şi mulţi debutanţi, cărora li se oferă cu această ocazie o şansă de afirmare. 

Aceştia sunt, în ordinea apariţiei în volum: Crina Popescu, Mărioara Vişan, Alexandra Firiţă, 

Tincuţa Borsan, Rodi Vinau, Florentina Niţă, Silvia Rîşnoveanu, Lidia Popa, Ana Maria 

Pătraşcu, Gherghina Tofan, Angelica Prelipcean, Olimpia Danci, Vasile Hatoş, Maria Cristina 

Pleşcan, Loredana Pastia, Gheorghe Sănduleac. 

 

 

 

Fără a se pretinde o selecţie exhaustivă a numeroaselor manifestări poetice româneşti 

afirmate în prezent în Peninsulă, lucrarea se poate mândri cu o bună reprezentativitate privind 

zona de provenienţă a acestora şi actuala localizare geografică. Autorii sunt originari din Iaşi, 

Botoşani, Neamţ, Galaţi, Bucureşti, Bihor, Maramureş precum şi din Republica Moldova şi 
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rezidenţi atât în nordul Italiei, în regiunile Piemont şi Lombardia, precum şi la Roma, Ravenna 

sau Bari. 

 

Să mai menţionăm că pe străzile festivalului din Milano iubitorii de poezie vor putea admira 

fluturând în soare poezii de: Lucian Blaga (Amintire), George Coşbuc (Jucăriile celui cuminte), 

Nichita Stănescu (Joc, Mister de băieţi, Poem). Versurile au fost selecţionate, traduse şi puse 

la dispoziţia organizatorilor de către Florentina Niţă şi vor fi prezentate în cadrul unor intervenţii 

pe parcursul festivalului. 

 

Rediviva, 4 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Centrul cultural italo-român din Milano 
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MAE SALUTĂ DECIZIA CONSILIULUI FEDERAL DE A ACORDA LIBERA CIRCULAŢIE ÎN 

ELVEŢIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI 

https://adevarul.ro/news/politica/mae-saluta-decizia-consiliului-federal-acorda-libera-circulatie-elvetia-cetatenilor-

romani1_5cdc74c6445219c57eac6a48/index.html?fbclid=IwAR1B1Kvqh48nRkKB29Ooa9fTmXp60kd1R5zJtqPIC

LCwTKUABVH4Q4wuPHs 

 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută decizia Consiliului Federal de a acorda libera 

circulaţie în Elveţia a cetăţenilor români, începând din 1 iunie. Astfel, pentru a putea rămâne în 

Confederaţia Elveţiană, cetăţenii români vor trebui să găsească un loc de muncă sau să aibă 

suficiente mijloace de trai dacă sunt inactivi pe piaţa muncii, precizează MAE.  

 

"Ministerul Afacerilor Externe salută decizia de astăzi, 15 mai 2019, a Consiliului Federal al 

Confederaţiei Elveţiene, care acordă libera circulaţie în Elveţia cetăţenilor români  începând cu 

data de 1 iunie 2019. Executivul de la Berna a aprobat modificarea Ordonanţei privind libera 

circulaţie a persoanelor, precizând că la data de 31 mai 2019 încetează aplicarea clauzei de 

salvgardare care limita libera circulaţie pentru cetăţenii români şi bulgari", arată MAE, într-un 

comunicat de presă transmis miercuri seară.   

 

 

https://adevarul.ro/news/politica/mae-saluta-decizia-consiliului-federal-acorda-libera-circulatie-elvetia-cetatenilor-romani1_5cdc74c6445219c57eac6a48/index.html?fbclid=IwAR1B1Kvqh48nRkKB29Ooa9fTmXp60kd1R5zJtqPICLCwTKUABVH4Q4wuPHs
https://adevarul.ro/news/politica/mae-saluta-decizia-consiliului-federal-acorda-libera-circulatie-elvetia-cetatenilor-romani1_5cdc74c6445219c57eac6a48/index.html?fbclid=IwAR1B1Kvqh48nRkKB29Ooa9fTmXp60kd1R5zJtqPICLCwTKUABVH4Q4wuPHs
https://adevarul.ro/news/politica/mae-saluta-decizia-consiliului-federal-acorda-libera-circulatie-elvetia-cetatenilor-romani1_5cdc74c6445219c57eac6a48/index.html?fbclid=IwAR1B1Kvqh48nRkKB29Ooa9fTmXp60kd1R5zJtqPICLCwTKUABVH4Q4wuPHs
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 Conform sursei citate, decizia respectă prevederile Acordului privind libera circulaţie a 

persoanelor încheiat între Elveţia şi UE şi asigură cetăţenilor din România şi Bulgaria libertate 

deplină de circulaţie în Elveţia, în aceleaşi condiţii ca ale cetăţenilor celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene.    

 

Astfel, pentru a putea rămâne în Confederaţie, cetăţenii români vor trebui să găsească un loc 

de muncă sau să aibă suficiente mijloace de trai dacă sunt inactivi pe piaţa muncii, precizează 

MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: adevarul.ro 
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PARTICIPAREA MINISTRULUI INTERIMAR ŞTEFAN-RADU OPREA LA LANSAREA 

ŞCOLII ROMÂNEŞTI ŞI A ŞCOLII DE VARĂ DIN MONTEROTONDO (ITALIA) 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-la-lansarea-scolii-romanesti-si-a-

scolii-de-vara-din-monterotondo-italia/ 

 

Proiectele de succes ale românilor din afara graniţelor sunt cele care nu doar promovează 

identitatea românească, ci şi aduc oamenii împreună şi încheagă comunitatea. Două astfel de 

proiecte se derulează în Italia, la iniţiativa Parohiei ortodoxe române „Botezul Domnului” şi cu 

finanţare din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Ministrul interimar Ştefan-Radu Oprea a participat duminică, 12 mai 2019, la debutul 

implementării iniţiativelor Şcoala Românească şi Şcoala de vară desfăşurate de parohie în 

Monterotondo şi Fonte Nuova, cu sprijinul Centrului Român pentru Integrare şi Tradiţii Italia. 

Astfel, copiii din numeroasa comunitate românească din cele două localităţi din apropierea 

Romei învaţă scrierea şi vorbirea corectă în limba română, sunt familiarizaţi cu principalele 

evenimente şi personalităţi din istoria românilor, a formelor de relief, a resurselor economice şi 

a principalelor obiective şi atracţii turistice din România. Cursurile pun accent şi pe 

promovarea literaturii, a teatrului, muzicii, dansului şi a tradiţiilor româneşti şi pe facilitarea 

integrării în sistemul de învăţământ românesc a copiilor care se întorc în România. 

 

“Comunitatea românească din Monterotondo şi Fonte Nuova este una extrem de închegată şi 

de solidară şi mă bucur că am avut ocazia, odată cu lansarea acestor două proiecte finanţate 

de MRP, să cunosc nişte oameni extraordinari. Astfel de iniţiative trebuie promovate şi 

sprijinite, la fel şi oamenii care le fac posibile. Îl felicit pe preotul paroh Bogdan Petre, care este 

sufletul acestor idei şi chiar al întregii comunităţi, pentru implicarea şi dăruirea cu care vine în 

ajutorul tuturor celor aflaţi în nevoie şi care ştie să îi aducă pe români aproape de biserică, 

aproape unii de ceilalţi şi aproape de România. Face acest lucru pentru că aşa înţelege harul 

http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-la-lansarea-scolii-romanesti-si-a-scolii-de-vara-din-monterotondo-italia/
http://www.mprp.gov.ro/web/participarea-ministrului-interimar-stefan-radu-oprea-la-lansarea-scolii-romanesti-si-a-scolii-de-vara-din-monterotondo-italia/
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pe care îl are: să fie alături de oameni, pentru oameni. Le-am transmis, de altfel, tuturor celor 

implicaţi în aceste proiecte că vom sprijini mereu comunităţile româneşti prin programe 

concrete şi i-am rugat să vadă în Guvernul României un partener, un prieten”, a spus ministrul 

interimar Ştefan-Radu Oprea. 

 

La lansarea proiectelor, copiii de la Şcoala Românească la Monterotondo au susţinut un recital 

artistic, invitaţi speciali fiind solista de muzică populară Anamaria Pârjolea şi Grupul de Traditii 

al FORI ,,Colţ de ţară”. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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SESIUNE DE INFORMARE PRIVIND ADMITEREA LA FACULTĂŢILE DIN ROMÂNIA 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiune-de-informare-privind-admiterea-la-facultatile-din-romania/ 

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a sprijinit organizarea unui eveniment de prezentare 

a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB), ieri, 13 mai 2019, la Chişinău. 

 

Reprezentanţii UTCB, respectiv prof. dr. ing. Cristian Pavel, decan al Facultăţii de Utilaj 

Tehnologic, dr. ing. Mihai Savaniu, prodecan, şi drd. ing. Robert Ursache, asistent universitar, 

au explicat pe larg procedura de admitere în instituţiile de învăţământ superior din România, 

condiţiile de studii, recunoaşterea în alte state ale Uniunii Europene a diplomelor de absolvire 

a ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi perspectivele de angajare conform 

specializărilor existente pe piaţa muncii din România. 

 

„MRP este un partener proactiv în domeniul susţinerii educaţiei, de aceea, am răspuns cu 

entuziasm iniţiativei UTCB care ne-a solicitat sprijinul în vederea facilitării unor întâlniri 

interactive cu reprezentanţi ai mediului didactic din Republica Moldova, precum şi cu elevi 

interesaţi de studiu în România. Considerăm că orice tânăr format în universităţile din 

România reprezintă un câştig atât pentru ţara noastră, cât şi pentru ţara de origine, astfel încât 

este important pentru noi să ştim că putem contribui concret la formarea profesională şi 

personală a cât mai multor tineri, care pot face diferenţa acolo unde hotărăsc să se 

stabilească”, a declarat Victor Alexeev, secretar de stat MRP. 

 

La eveniment au participat peste peste 300 de profesori şi elevi din clasele a XI-a şi a XII-a de 

la şapte licee din municipiul Chişinău. 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 

http://www.mprp.gov.ro/web/sesiune-de-informare-privind-admiterea-la-facultatile-din-romania/
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PARTICIPAREA SUBSECRETARULUI DE STAT VICTOR IONESCU LA CAMPANIA 

„DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI !” 

http://www.mprp.gov.ro/web/__trashed-2/ 

 

Secretarul de stat Victor Ionescu a participat astăzi, 14 mai 2019, alături de reprezentanţi ai 

Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) şi ai Ministerului Afacerilor 

Externe (MAE), la derularea campaniei de prevenire a exploatării sexuale „Distruge Zidul 

Indiferenţei !”. 

 

Aproximativ 100 de elevi şi profesori au luat parte la activităţile desfăşurate la Tecuci, la liceul 

„Spiru Haret” şi la Clubul Copiilor. Oficiali din cadrul agenţiei, dar şi psihologi, asistenţi sociali, 

consilieri şcolari, reprezentanţi ai Poliţiei Municipale şi Locale din Tecuci, reprezentanţi ai 

Primăriei Tecuci şi ai primăriilor din zonă au atras atenţia asupra gravităţii fenomenului de 

trafic de persoane şi asupra necesităţii de creştere a gradului de conştientizare atât în rândul 

persoanelor vulnerabile, cât şi al populaţiei, privind implicaţiile acestei forme de crimă 

organizată. 

 

 

În cadrul evenimentului, a fost reiterată necesitatea organizării acestor campanii de prevenire 

http://www.mprp.gov.ro/web/__trashed-2/
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a traficului de persoane şi a exploatării prin muncă. Un astfel de exemplu îl reprezintă şi 

Campania Naţională „Informare acasă! Siguranţă în lume!” derulată de MRP în 2018 în toate 

judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti, în parteneriat cu ANITP, continuându-se astfel eforturile 

de prevenire a românilor care devin victime ale traficului de persoane şi sclaviei moderne în 

ţară şi dincolo de hotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI DEZVOLTĂ PROGRAME DE STUDIU 

INTERNAŢIONALE ÎN PARTENERIAT CU ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INGINERIE A 

STATELOR UNITE ALE AMERICII 

https://www.timpromanesc.ro/universitatea-politehnica-din-bucuresti-dezvolta-programe-de-studiu-internationale-

in-parteneriat-cu-academia-nationala-de-inginerie-a-statelor-unite-ale-americii/ 

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) organizează, împreună cu Academia 

Naţională de Inginerie a S.U.A, cel mai mare workshop internaţional în domeniul ingineriei: 

Grand Challenges Scholars Programs – GCSP2019. 

 

Evenimentul, care va avea loc în perioada 15 – 17 în incinta universităţii, este singurul de 

acest tip din Europa şi reprezintă un program care a fost implementat în SUA şi este susţinut 

în prezent de majoritatea companiilor de top americane. Scopul workshop-ului este să inspire 

universităţile din regiune să realizeze programe similare, să creeze legături între instituţiile de 

învăţământ superior, să sprijine schimburile şi cooperarea cu instituţiile din SUA şi să implice 

corporaţiile interesate de educaţia în domeniul ingineriei în formarea studenţilor. 

 

 

https://www.timpromanesc.ro/universitatea-politehnica-din-bucuresti-dezvolta-programe-de-studiu-internationale-in-parteneriat-cu-academia-nationala-de-inginerie-a-statelor-unite-ale-americii/
https://www.timpromanesc.ro/universitatea-politehnica-din-bucuresti-dezvolta-programe-de-studiu-internationale-in-parteneriat-cu-academia-nationala-de-inginerie-a-statelor-unite-ale-americii/
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În noiembrie 2018, 125 de universităţi americane erau membre ale acestui program. La nivel 

internaţional, 51 de universităţi au programe operaţionale sau programe în curs de pregătire. 

Workshop-ul din Bucureşti îşi propune să extindă reţeaua globală GCSP. Într-o scrisoare de 

angajament din 2015, prezentată preşedintelui Barack Obama, 122 de şcoli de inginerie şi-au 

anunţat planurile de a se alătura acestei iniţiative menite să educe o nouă generaţie de ingineri 

special pregătită pentru a aborda unele dintre cele mai presante probleme cu care se 

confruntă societatea în secolul XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PIAŢA UNICĂ DIGITALĂ: ÎNCEPÂND CU 15 MAI, APELURI MAI IEFTINE CĂTRE ALTE 

ŢĂRI DIN UE 

https://www.timpromanesc.ro/piata-unica-digitala-incepand-cu-15-mai-apeluri-mai-ieftine-catre-alte-tari-din-ue/ 

 

Începând cu data de 15 mai, pentru toate apelurile şi SMS-urile internaţionale efectuate în 

interiorul UE se va aplica un nou tarif maxim. Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din 

ţara lor în altă ţară din UE vor plăti maximum 19 cenţi pe minut (+ TVA) şi 6 cenţi pe mesaj 

SMS (+ TVA). 

 

Aceste noi plafoane tarifare pentru apelurile şi SMS-urile internaţionale efectuate în UE fac 

parte, împreună cu eliminarea tarifelor de roaming care a avut loc în iunie 2017, din procesul 

de revizuire la nivelul UE a normelor din domeniul telecomunicaţiilor, un proces menit să 

asigure o mai strânsă coordonare între state în materie de comunicaţii electronice şi să 

consolideze rolul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicaţiilor Electronice (OAREC). 

 

Andrus Ansip, vicepreşedintele pentru piaţa unică digitală, a declarat: „Plafoanele tarifare 

pentru apelurile efectuate în interiorul UE reprezintă un exemplu concret al impactului 

semnificativ pe care piaţa unică digitală îl are asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor. Prin 

construirea pieţei unice digitale, au fost create de fapt 35 de noi drepturi şi libertăţi digitale. În 

ansamblu, noile norme în domeniul telecomunicaţiilor vor permite UE să răspundă nevoilor tot 

mai mari în materie de conectivitate ale cetăţenilor europeni şi să stimuleze competitivitatea 

UE.”  

 

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală şi societate digitală, a precizat: „ După 

eliminarea tarifelor de roaming în 2017, UE ia acum măsuri împotriva tarifelor excesiv de mari 

percepute pentru apelurile efectuate din ţara de origine într-o altă ţară. Datorită acestor două 

https://www.timpromanesc.ro/piata-unica-digitala-incepand-cu-15-mai-apeluri-mai-ieftine-catre-alte-tari-din-ue/
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acţiuni, consumatorii europeni beneficiază acum de o protecţie cuprinzătoare împotriva 

şocurilor unor facturi exorbitante atunci când efectuează un apel în Europa, fie că sună în ţara 

lor de origine sau în străinătate. Este una dintre numeroasele realizări concrete ale pieţei unice 

digitale.” 

 

Noile norme privind apelurile internaţionale abordează discrepanţele tarifare semnificative care 

existau între statele membre înaintea acestei măsuri. În medie, tariful standard al unui apel în 

interiorul UE într-o reţea fixă sau mobilă tinde să fie de trei ori mai mare decât tariful standard 

al unui apel naţional, iar tariful standard al unui SMS în interiorul UE este de peste două ori 

mai mare decât al unui SMS naţional. În unele cazuri, tariful standard al unui apel în interiorul 

UE poate fi de până la zece ori mai mare decât tariful standard al apelurilor naţionale. 

 

Un nou sondaj Eurobarometru privind apelurile internaţionale arată că patru din zece 

respondenţi (42 %) au contactat o persoană dintr-o altă ţară a UE în ultima lună. 26 % dintre 

respondenţi au declarat că utilizează o reţea de telefonie fixă, un telefon mobil sau sistemul de 

mesagerie telefonică (SMS) pentru a lua legătura cu o persoană din altă ţară a UE. 

 

Operatorii de telecomunicaţii din întreaga UE vor trebui să informeze consumatorii cu privire la 

noile plafoane tarifare. Normele se vor aplica, începând cu 15 mai, în toate cele 28 de ţări ale 

UE şi, în curând, şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. 

 

Tariful maxim al apelurilor este plafonat numai pentru uzul personal, adică doar pentru clienţii 

privaţi. Clienţii comerciali nu fac obiectul acestei reglementări a preţurilor, având în vedere 

faptul că mai mulţi furnizori au oferte speciale, deosebit de atractive pentru clienţii comerciali. 

 

Noile norme în domeniul telecomunicaţiilor pregătesc terenul pentru suplimentarea investiţiilor 

în conectivitatea de mare viteză şi pentru introducerea cât mai lină a tehnologiei 5G în UE. 
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Codul european al comunicaţiilor electronice (CECE) şi Regulamentul OAREC au intrat în 

vigoare în decembrie 2018. În timp ce codul trebuie transpus în legislaţia naţională până la 

sfârşitul anului 2020, Regulamentul OAREC include diferite date de aplicare. Prima regulă 

prevăzută de noile norme în domeniul telecomunicaţiilor care va intra în vigoare este plafonul 

tarifar aplicat apelurilor internaţionale. 

 

După eliminarea tarifelor de roaming în iunie 2017, cetăţenii europeni se bucură în prezent de 

o protecţie cuprinzătoare împotriva şocurilor unor facturi exorbitante, indiferent dacă sună 

acasă sau în străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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BIENALA DE LA VENEŢIA: ROMÂNIA PARTICIPA CU EXPOZIŢIA „CONVERSAŢII 

NETERMINATE ASUPRA IMPORTANŢEI ABSENŢEI” 

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-23137939-video-bienala-venetia-romania-participa-expozitia-conversatii-

neterminate-asupra-importantei 

absentei.htm?fbclid=IwAR2oZMIjFw9Iyo928d2PdXkktjvQ9ZIJKliTZuRNkdtRhi0LFrzZV3BRlzg 

 

Expoziţia „Conversaţii neterminate asupra importanţei absenţei” (titlul original: Unfinished 

Conversations on the Weight of Absence) s-a deschis pe 9 mai 2019, la ora locală 17:30, la 

Pavilionul României din Giardini della Biennale, în Veneţia.  

 

Expoziţia abordează politicile reprezentării, dislocarea culturală, anxietatea non-apartenenţei, 

dar şi noţiunea de democraţie directă, anunţă comunicatul transmis de organizatori. 

 

Participarea României la cea de-a 58-a Expoziţie Internaţională de Artă – La Biennale di 

Venezia se desfăşoară în două locuri: Pavilionul Naţional şi Noua Galerie a Institutului Român 

de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Campo Santa Fosca, Palazzo Correr, 

Cannaregio 2214. Expoziţia de la Galeria Nouă s-a deschis pe 10 mai, la ora 18:00. Expoziţia 

curatoriată de Cristian Nae, avându-l drept comisar pe Attila Kim, prezintă lucrările artiştilor 

români Belu-Simion Făinaru, Dan Mihălţianu şi Miklós Onucsán, şi poate fi vizitată în perioada 

11 mai - 24 noiembrie 2019. 

 

„Expoziţia cuprinde versiuni contemporane ale unor proiecte semnificative de artă post-

conceptuală, realizate de artişti ale căror traiectorii, cuprinzând peste patruzeci de ani de 

activitate, extind geografia artei contemporane construită în funcţie de categorii naţionale. 

Incluzând diaspora românească, ea relevă concomitent mobilitatea culturală a acestor lucrări 

de artă în spaţiu şi timp. Adaptate la scara Pavilionului României şi recalibrate critic ca răspuns 

poetic la atractivitatea politică crescândă a neoliberalismului, naţionalismului şi populismului, 

aceste instalaţii de artă contramonumentală propun o combinaţie de spaţii heterotopice care 

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-23137939-video-bienala-venetia-romania-participa-expozitia-conversatii-neterminate-asupra-importantei-absentei.htm?fbclid=IwAR2oZMIjFw9Iyo928d2PdXkktjvQ9ZIJKliTZuRNkdtRhi0LFrzZV3BRlzg
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-23137939-video-bienala-venetia-romania-participa-expozitia-conversatii-neterminate-asupra-importantei-absentei.htm?fbclid=IwAR2oZMIjFw9Iyo928d2PdXkktjvQ9ZIJKliTZuRNkdtRhi0LFrzZV3BRlzg
https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-23137939-video-bienala-venetia-romania-participa-expozitia-conversatii-neterminate-asupra-importantei-absentei.htm?fbclid=IwAR2oZMIjFw9Iyo928d2PdXkktjvQ9ZIJKliTZuRNkdtRhi0LFrzZV3BRlzg
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suspendă, înlătură sau dispersează noţiunea de localitate, şi, în acelaşi timp, resping 

înţelegerea obiectului artistic ca pe o entitate fixă şi stabilă în istoria artei. Lucrările selectate 

abordează disruptiv noţiunile de reprezentare şi reprezentativitate naţională, dezvăluind 

multiple absenţe care le fisurează nucleul. În combinaţie cu capacitatea lor de a interoga 

constant locul în care sunt instalate, aceste lucrări abordează aspecte relevante în lumea 

contemporană, cum ar fi dislocările culturale şi anxietatea non-apartenenţei, lichiditatea 

capitalului şi problemele democraţiei reprezentative sau politicile reprezentării; ele propun o 

<distribuţie alternativă a sensibilului>", spune curatorul Cristian Nae. 

 

Expoziţia din Pavilionul României prezintă versiuni ale unor lucrări anterioare, adaptate la 

scara, la semnificaţia şi la specificul architectural al spaţiilor în care sunt prezentate, care fie 

construiesc un înţeles diferit, fie îşi schimbă configuraţia şi structura formală şi, astfel, devin 

lucrări noi şi actuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: hotnews.ro 
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ZIUA NAŢIONALĂ A PORTULUI TRADIŢIONAL DIN ROMÂNIA 

https://www.agerpres.ro/documentare/2019/05/12/ziua-nationala-a-portului-traditional-din-romania--

305003?fbclid=IwAR0J3jpqq0r_NZ7hv4MR_87gyeWCkOtR4jViOhcUOVp75NBF_PAX9nflF-s 

 

Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România este sărbătorită în cea de-a doua duminică a 

lunii mai, respectiv la 12 mai 2019. 

 

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost respinsă de către Senat în 

decembrie 2014, dar a fost adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional, la 22 aprilie 2015. 

Legea 102/2015 privind instituirea acestei zile, publicată în Monitorul Oficial din 13 mai 2015, 

prevede ca această zi să prilejuiască organizarea de evenimente cultural-artistice, sociale şi 

educative, prin care să "se evidenţieze valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele 

tradiţionale specifice fiecărei zone". De asemenea, mass-media va prezenta materiale 

referitoare la patrimoniul cultural material şi la patrimoniului cultural imaterial la nivel naţional. 

 

Organizarea activităţilor desfăşurate cu prilejul acestei sărbători urmează a fi susţinută, la 

nevoie, din punct de vedere material, financiar şi logistic, de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale şi de către serviciile publice din subordinea acestora, cu atribuţii în 

domeniile educaţiei, culturii, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor. 

Acestea pot institui şi distincţii specifice, spre a fi acordate persoanelor cu merite deosebite în 

promovarea tradiţiilor populare. De asemenea, Institutul Cultural Român şi Departamentul 

Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni pot susţine financiar şi logistic dezvoltarea 

unor programe culturale sau multiculturale specifice acestei zile. La organizarea manifestărilor 

culturale pot participa şi fundaţiile, asociaţiile sau organizaţiile neguvernamentale, al căror 

obiect de activitate îl reprezintă promovarea culturii tradiţionale, iar muzeele de etnografie şi 

Centrele pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale pot urmări desfăşurarea 

acţiunilor în vederea respectării specificului etnografic al fiecărei zone în parte. Marcarea Zilei 

https://www.agerpres.ro/documentare/2019/05/12/ziua-nationala-a-portului-traditional-din-romania--305003?fbclid=IwAR0J3jpqq0r_NZ7hv4MR_87gyeWCkOtR4jViOhcUOVp75NBF_PAX9nflF-s
https://www.agerpres.ro/documentare/2019/05/12/ziua-nationala-a-portului-traditional-din-romania--305003?fbclid=IwAR0J3jpqq0r_NZ7hv4MR_87gyeWCkOtR4jViOhcUOVp75NBF_PAX9nflF-s
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Naţionale a Portului Tradiţional poate fi susţinută şi de către Societatea Română de 

Radiodifuziune şi de Societatea Română de Televiziune, prin difuzarea de emisiuni de 

promovare a tradiţiilor populare şi a valorilor etnografice româneşti, dar şi prin transmiterea 

manifestărilor din diaspora prilejuite de această zi. 

 

Totodată, legea prevede includerea, în luna mai, în cadrul curriculei şcolare pentru clasele IV-

XII, la disciplina educaţie civică sau la disciplinele echivalente, a două ore consacrate portului 

tradiţional al zonei sau al minorităţilor naţionale, evidenţiind semnificaţia acestora în păstrarea 

identităţii naţionale. 

 

Pentru marcarea acestei zile, în anul 2016, mii de oameni din întreg judeţul Bistriţa-Năsăud, 

dar şi din alte zone ale ţării s-au adunat la Năsăud, pentru a participa la cea mai mare paradă 

a portului tradiţional românesc. Manifestările au debutat cu parada costumului popular 

românesc, care a avut ca punct final stadionul din localitate, unde participanţii au format 

cercuri concentrice şi au dansat Roata de la Runc, un joc popular vechi de sute de ani, originar 

din comuna bistriţeană Runcu Salvei. 

 

În anul 2017, la data de 14 mai, cu ocazia Zilei Naţionale a Portului Tradiţional, a fost 

organizat, tot la Năsăud, evenimentul "Ziua Costumului Popular în Cartea recordurilor", prin 

care judeţul Bistriţa-Năsăud a încercat şi a şi reuşit să intre în Cartea recordurilor, cu două 

recorduri: 9.643 de persoane pentru cea mai mare mulţime îmbrăcată în costume populare, 

prezentă simultan în acelaşi loc, şi 9.506 persoane pentru cel mai mare dans popular sincron. 

La evenimentul de la Năsăud, pe lângă simpli cetăţeni, au fost prezente şi ansambluri 

folclorice din toate primăriile judeţului Bistriţa-Năsăud, dar şi din judeţele Covasna, Galaţi, 

Hunedoara, Maramureş, Teleorman, Cluj, Sălaj şi din municipiul Bucureşti. 

 

În vederea celebrării unicităţii tradiţiilor româneşti, Primăria din Bruxelles a dispus ca statueta 
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Manneken Pis, una dintre atracţiile turistice ale capitalei Belgiei, să fie îmbrăcată, la 16 mai 

2018, în costum naţional românesc, respectiv în cel de căluşar. Evenimentul a fost ocazionat 

de celebrarea Zilei Costumului Popular Românesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.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, 

 

32 

PESTE 20 DE MILIOANE DE BULETINE DE VOT PENTRU SECŢIILE DIN ŢARĂ ŞI PESTE 

1 MILION PENTRU CELE DIN STRĂINĂTATE PENTRU ALEGERILE 

EUROPARLAMENTARE 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30411-peste-20-de-milioane-de-buletine-de-vot-pentru-seciile-din-

ar-i-peste-1-milion-pentru-cele-din-strintate-pentru-alegerile-europarlamentare.html 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat că, pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, 

au fost comandate 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la secţiile de vot din 

România, iar pentru cele din străinătate un număr de 1.333.500 de buletine de vot, transmite 

Hotnews, preluat de Romanian Global News. 

 

Potrivit anunţului afişat pe site-ul AEP, au mai fost comandate 18.545.515 de timbre 

autocolante şi 93.650 de ştampile cu menţiunea „votat" pentru secţiile de vot din ţară. 

 

Pentru străinătate au fost comandate 1.301.230 de timbre autocolante, 2.147 de ştampile cu 

menţiunea „votat". 

 

Instituţia reamiteşte că, potrivit art. 12 alin. (3) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

6/2019, la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 sumele necesare sunt asigurate din 

bugetul de stat, prin bugetul AEP, banii fiind necesari pentru a acoperi: a) cheltuielile pentru 

tipărirea buletinelor de vot şi a publicaţiilor destinate birourilor electorale; b) cheltuielile pentru 

confecţionarea ştampilei Biroului Electoral Central şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT"; c) 

cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; d) indemnizaţiile membrilor Biroului 

Electoral Central şi ale personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum şi indemnizaţiile 

prevăzute la art. 16 alin. (9); e) cheltuieli pentru hârtia necesară imprimării buletinelor de vot; f) 

cheltuielile privind dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central, precum şi orice alte 

cheltuieli generate de activităţile specifice procesului electoral. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30411-peste-20-de-milioane-de-buletine-de-vot-pentru-seciile-din-ar-i-peste-1-milion-pentru-cele-din-strintate-pentru-alegerile-europarlamentare.html
http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/30411-peste-20-de-milioane-de-buletine-de-vot-pentru-seciile-din-ar-i-peste-1-milion-pentru-cele-din-strintate-pentru-alegerile-europarlamentare.html
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Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor şi locţiitorii acestora vor fi desemnaţi, duminică, prin 

tragere la sorţi computerizată, anunţă Autoritatea Electorală Permanentă. 

 

Conform legislaţiei electorale în vigoare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi 

locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către AEP, în şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore 

înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului 

Bucureşti, cu 15 zile înainte de ziua de referinţă, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul 

experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului 

apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului 

studiilor absolvite, arată instituţia, într-un comunicat de presă publicat pe site. 

 

Corpul experţilor electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni 

preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, 

gestionată şi actualizată de către AEP. 
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