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SITUAŢIA ŞCOLILOR CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, DISCUTATĂ DE MINISTRUL 

MELEŞCANU ŞI OMOLOGUL SĂU UCRAINEAN LA ONU 

http://www.timpromanesc.ro/situatia-scolilor-cu-predare-in-limba-romana-discutata-de-ministrul-melescanu-si-

omologul-sau-ucrainean-la-onu 

 

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu,  a avut marți, 19 septembrie 2017, o 

întrevedere cu omologul ucrainean, Pavlo Klimkin, în marja lucrărilor Adunării Generale a 

ONU, anunță MAE într-un comunicat de presă. 

 

Potrivit sursei citate, cei doi miniştri au trecut în revistă situația din estul Ucrainei, inclusiv din 

perspectiva trimiterii unei eventuale misiuni internaționale de menținere a păcii şi s-a agreat ca 

orice astfel de demers să respecte integritatea teritorială a statului ucrainean. “Ministrul român 

şi-a exprimat îngrijorarea pentru situația şcolilor cu predare în limba română din Ucraina în 

urma adoptării noii legi privind educația. Oficialul român a subliniat necesitatea adoptării unor 

măsuri menite să asigure respectarea normelor şi standardelor internaționale în materie şi a 

reținut, în context, angajamentul oficialului ucrainean că implementarea noii legislații se va 

face cu consultarea comunității româneşti din Ucraina şi a autorităților române, astfel încât 

nivelul şi calitatea învãțământului în limba română să nu fie afectate de noile norme”, se 

precizează în comunicat. 

 

Reamintim că în cursul zilei de ieri președintele Radei Supreme a Ucrainei, Andrii Parubii, a 

semnat proiectul de lege „Cu privire la Învățământ”, pe care l-a înaintat președintelui spre 

promulgare. Semnarea controversatei legi, aprobată de Parlamentul ucrainean prin 255 de 

voturi, a avut loc în cadrului unui briefing. „Această lege este deosebit de importantă pentru 

fiecare cetățean al Ucrainei. Construim o nouă școală ucraineană, construim un stat puternic”, 

a afirmat președintele Radei Supreme. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/situatia-scolilor-cu-predare-in-limba-romana-discutata-de-ministrul-melescanu-si-omologul-sau-ucrainean-la-onu
http://www.timpromanesc.ro/situatia-scolilor-cu-predare-in-limba-romana-discutata-de-ministrul-melescanu-si-omologul-sau-ucrainean-la-onu
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ALERTĂ DE CĂLĂTORIE ÎN UCRAINA – DEMONSTRAŢII DE STRADĂ NEAUTORIZATE 

LA ODESA 

http://www.timpromanesc.ro/alerta-de-calatorie-in-ucraina-demonstratii-de-strada-neautorizate-la-odesa 

 

În perioada 21-24 septembrie 2017, în fața Primăriei Odesa și zona adiacentă, vor avea  loc 

demonstrații de stradă neautorizate, atenționează Ministerul Afacerilor Externe, care 

recomandă cetățenilor români care călătoresc în această zonă să evite locurilor publice în care 

au loc astfel de demonstrații sau locurile în care se află grupuri mari de persoane.Românii 

care au nevoie de asistență consulară pot apela la numerele de telefon ale Secției Consulare 

a Ambasadei României la Kiev: +380445009930, +380445009932, +380445009934, 

+380445009935 şi al Consulatului general al României la Odessa +380487221017, 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, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de 

urgență au la dispoziție și telefonul de permanență al Secției Consulare a Ambasadei 

României la Kiev: +380936252717, precum și cel al CG Odessa: +380955412788. 

 

Ministerul Afacerilor Externe  recomandă consultarea paginilor de Internet 

http://kiev.mae.ro,http://odessa.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români 

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

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

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

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/alerta-de-calatorie-in-ucraina-demonstratii-de-strada-neautorizate-la-odesa
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PARTICIPARE ROMÂNEASCĂ LA TÂRGUL DE ARTĂ VIENNACONTEMPORARY 2017 

http://www.timpromanesc.ro/participare-romaneasca-la-targul-de-arta-viennacontemporary-2017 

 

În perioada 21-24 septembrie 2017, la Marx Halle din Viena,  se va desfăşura târgul 

internaţional de artă contemporană din Viena – viennacontemporary. Expoziţia 

viennacontemporary prezintă publicului lucrări de artă vizuală aparţinând tuturor formelor de 

expresie: pictură, sculptură, fotografie, desen, instalaţie, new media şi reprezintă un loc de 

întâlnire pentru vizitatori, artişti, curatori, colecţionari şi proprietari de galerii. La ediţia aceasta 

participă aproximativ 100 de galerii şi instituţii din 27 de ţări şi sunt aşteptaţi peste 30.000 de 

vizitatori la târg şi la evenimentele conexe – filme şi prezentări video, tururi ghidate, conferinţe, 

discuţii şi prezentări, programe pentru copii. 

 

România este reprezentată în acest an de cinci galerii, reunite în secţiunea Reflections a 

viennacontemporary. 

 

În zona dedicată instituţiilor, Institutul Cultural Român de la Viena prezintă instalaţia interactivă 

Fight with Mozart! a artistului Mihai Zgondoiu (stand A42), proiect selectat de curatorii târgului. 

„Vino în ringul A42 şi vei boxa la propriu cu Mozart!” (Mihai Zgondoiu) 

 

 Foto: ICR 

 

Totodată, Ami Barak ‒ curatorul bienalei Art Encounters participă alături de Ovidiu Șandor 

(fondatorul și președintele Fundației Art Encounters din Timişoara) şi de Nicolaus Schafhausen 

http://www.timpromanesc.ro/participare-romaneasca-la-targul-de-arta-viennacontemporary-2017
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(directorul Kunsthalle Wien) în data de 21 septembrie, de la ora 12.30, la dezbaterea intitulată 

Art Encounters 2017, Timișoara & Arad. 

 

Pe 23 septembrie, de la ora 16.30, Livia Pancu şi Raluca Voinea (tranzit.ro) participă alături de 

Judit Angel (tranzit.sk), Vit Havranek (tranzit.cz), Dóra Hegyi (tranzit.hu) şi Georg 

Schöllhammer (tranzit.at) la dezbaterea Tranzit: Multi-speed Europe. The Future of Art and its 

Institutions Across Five Countries from the Austrian East Coast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COPIII OLANDEZI DESCOPERĂ LIMBA ROMÂNĂ DE ZIUA LIMBILOR EUROPENE 

http://www.timpromanesc.ro/copiii-olandezi-descopera-limba-romana-de-ziua-limbilor-europene 

 

Institutul Cultural Român Bruxelles sărbătoreşte Ziua Europeană a Limbilor, alături de 

institutele naționale pentru cultură din Olanda, prin organizarea de lecţii demonstrative de 

limba română pentru 150 de elevi olandezi cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani. 

 

Evenimentul va avea loc la Institutul Goethe din Rotterdam, la 26 septembrie, în intervalul 

10:30-16:00, şi este organizat de rețeaua EUNIC Olanda în colaborare cu Reprezentanța 

Comisiei Europene în Regatul Ţărilor de Jos. 

 

Elevii olandezi vor descoperi sonoritatea limbii române prin jocuri didactice de limbaj şi de rol, 

vor exersa formulele de salut şi situaţiile conversaţionale uzuale în limba română, şi vor învăţa 

să-şi exprime stările sufleteşti şi activităţile sportive îndrăgite. Cunoştinţele de limba română 

vor fi dobândite într-un context cultural care cuprinde curiozităţi istorico-geografice despre 

România menite să stimuleze interesul elevilor pentru descoperirea culturii române. 

 

 

Premii atractive vor răsplăti efortul elevilor interesaţi să participe la concursul lingvistic “Salută 

http://www.timpromanesc.ro/copiii-olandezi-descopera-limba-romana-de-ziua-limbilor-europene


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

7 

România!”. Ca şi în anii precedenţi, orele de limba română oferite de ICR Bruxelles se vor 

desfăşura într-un context dinamic, ludic şi multicultural, cu accent pe interactiv şi vizual. 

 

Manifestări lingvistice similare, organizate de reţeaua EUNIC Olanda cu ocazia Zilei Europene 

a Limbilor, vor avea loc la sediul Alianţei Franceze din Haga. Celelalte limbi străine pe care 

elevii olandezi le vor descoperi cu acest prilej sunt: cehă, croată, franceză, germană, greacă, 

irlandeză, italiană, malteză, poloneză, rusă, spaniolă şi turcă. 

 

Iniţiată în 2001 de Consiliul Europei, sărbătoarea anuală a Zilei Europene a Limbilor invită 

copii şi adulţii de orice vârstă să (re)descopere bogăţia şi diversitatea lingvistică a spaţiului 

european prin studiul limbilor străine, fundamentul unei mai bune comunicări interculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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PENTRU CEI CARE VOR SĂ MUNCEASCĂ AFARĂ 

http://www.timpromanesc.ro/pentru-cei-care-vor-sa-munceasca-afara 

 

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

669 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Malta – 169 locuri de muncă: 150 șofer 

autobuz, 10 tehnician proces, 3 inginer de sistem software, 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi; 

 

Germania – 136 locuri de muncă: 15 bucătar, 11 ospătar, 10 moașă, 10 sous chef, 5 inginer 

testare automată echipamente, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolații clădiri, 4 specialist 

sisteme de canalizare, 3 farmacist, 3 dezvoltator software, 3 dezvoltator software Java, 3 

operator utilaje pentru construcții, 3 recepționer, 3 zidar, 2 chef de rang, 2 commis de cuisine, 

2 electrician în construcții, 2 electrician construcții cabluri, 2 informatician, 2 lucrător în 

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

construcții de drumuri, 2 menajeră, 2 operator mașini, 1 administrator clădire, 1 agent 

operațiuni hotel, 1 agent servicii clienți, 1 asistent medical, 1 chef de cuisine, 1 chef de partie, 

1 coafor, 1 coordonator evenimente, 1 consultant dezvoltator software Java/Java EE, 1 

constultant vânzări, 1 dezvoltator software Front-End, 1 expert dezvoltare software, 1 inginer 

mecatronică auto, 1 instalator clădiri, 1 instalator/montator țevi, 1 maistru șantier construcții, 1 

manager adjunct restaurant, 1 manager în construcții, 1 manager vânzări, 1 maistru construcții 

civile, 1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 montator acoperișuri, 1 muncitor 

în construcții din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 organizator salon mic dejun, 1 

programator jocuri, 1 specialist restaurant, 1 sudor, 1 șofer camion; 

 

Cehia – 102 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 

8 șofer tir, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere, 

1 tehnician la mașini pentru prelucrarea produselor din plastic; 

 

Irlanda – 82 locuri de muncă: 25 lucrător în depozit, 25 lucrător în prelucrarea cărnii 

(măcelar/ciontolitor), 20 operator procesare carne, 6 măcelar, 2 cioplitor în piatră/marmură,  2 

http://www.timpromanesc.ro/pentru-cei-care-vor-sa-munceasca-afara
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inginer mecanic, 2 montator de șeminee; 

 

Italia – 48 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu, 8 lucrător în agricultură; 

 

Slovacia – 40 locuri de muncă: 40 operator producție; 

 

Marea Britanie – 25 locuri de muncă: 15 asistent medical, 5 îngrijitor persoane, 5 ingrijitor 

persoane la domiciliu; 

 

Norvegia – 23 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică industria peștelui, 1 personal 

curățenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 șofer/specialist carnaval; 

 

Belgia – 13 locuri de muncă:  2 electrician întreținere și reparații, 2 operator CNC, 1 bucătar 

restaurant de afaceri, 1 instalator sau electrician, 1 magaziner, 1 montator semnalizare de cale 

ferată, 1 montator linie superioară cale ferată, 1 operator mașină de îndoit cu forma liberă, 1 

sudor semi automat, 1 stivuitorist, 1 șofer cu experiență în utilizarea macaralei; 

 

Spania – 12 locuri de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 2 mecanic, 2 sudor TIG, 2 

strungar, 2 tinichigiu industrial, 1 șef de echipă – turbine eoliene; 

 

Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

 

Letonia – 3 locuri de muncă: 2 tâmplar, 1 crescător de oi; 

 

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

 

Slovenia – 3 locuri de muncă: 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de răcire, 1 inginer 

automatizări procese control, 1 instalator sisteme ventilație și aer condiționat. 
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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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VIITORUL JURNALISMULUI DIN DIASPORA 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/viitorul-jurnalismului-din-diaspora/ 

 

O conferință a jurnaliștilor români de pretutindeni, organizată de AJRP – Asociația Jurnaliștilor 

Români de Pretutindeni (a nu se confunda cu UJRP – Uniunea Jurnaliștilor Români de 

Pretutindeni) s-a desfășurat între 15 – 17 la Montreal, Canada. 

 

Potrivit unui comunicat al AJRP, citat de Agerpres, la eveniment au participat reprezentanți din 

partea administrației de la București, cât și jurnaliști din mai multe țări unde sunt comunități 

mari de români. 

 

“Presa din diaspora ar trebui să coaguleze comunitatea și să arate ce este mai valoros în 

comunitățile respective”, a declarat Sandra Pralong (foto), consilier pentru românii de 

pretutindeni din partea președintelui României, citată în comunicat. 

 

Ovidiu Iane, secretar de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, a afirmat, la rândul 

său, că Guvernul are o deschidere totală pentru proiectele de presă din diaspora. “Vrem să 

susținem financiar proiectele de jurnalism serioase print sau online care promovează România 

și românii”, a afirmat Iane. 

 

Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a punctat, în același context, că este foarte 

importantă colaborarea cu presa română din țările cu comunități vaste de români pentru ca 

știrile AGERPRES să poată ajunge la cât mai mulți români din diaspora. 

 

“Pentru a aduce și o dimensiune practică acestei colaborări, AGERPRES va furniza flux de știri 

gratuit întregii prese române din diaspora. Sper că așa vom contribui atât la creșterea calității 

jurnalismului românesc de peste hotare, cât și la o mai bună informare a românilor care au 

ales să trăiască altundeva decât în Romania”, a declarat Giboi, citat în comunicat. 

 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/viitorul-jurnalismului-din-diaspora/
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Conform sursei citate, majoritatea celor prezenți la congres au fost de acord că viitorul 

jurnalismului este în zona online, radio, publicații și chiar televiziuni online. 

 

Au fost și jurnaliști care au susținut că nimic nu poate înlocui mirosul hârtiei imprimate și că ei 

se vor lupta atât cât vor putea ca să rămână la presa tipărită, potrivit comunicatului. 

 

“Toți participanții au fost de acord că presa din diaspora trebuie să fie în folosul și slujba 

românilor din afara granițelor și să rămână un element de coagulare. De asemenea, s-a 

împărtășit și ideea unei prese mai pozitive, care să arate părțile bune ale comunităților de 

români de pretutindeni”, se precizează în comunicatul AJRP. 

 

Cristian Bucur, președintele AJRP, a afirmat că evenimentul a fost unul reușit. “Cu siguranță 

vom repeta această întâlnire și anul care vine, probabil într-un alt oraș din lume unde există 

comunități importante de români”, a spus Bucur, citat în același comunicat. 

 

Întâlnirea a fost transmisă integral live pe mai multe rețele de socializare. 

 

 

 

 

Sursă: gazetaromaneasca.com  
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TREI CONTRACTE DE MUNCĂ PREFERATE ÎN GERMANIA ŞI CUM SĂ-ŢI GĂSEŞTI 

RAPID DE MUNCĂ 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/trei-contracte-de-munca-preferate-germania-si-cum-sa-ti-gasesti-rapid-de-munca/ 

 

Germania este ţara tuturor posibilităţilor în ce priveşte găsirea unui loc de muncă. Indiferent 

dacă eşti angajat full-time şi vrei să-ţi suplimentezi veniturile sau îţi doreşti un serviciu lejer, 

care să-ţi lase timp pentru studiu ori creşterea copiilor, poţi opta pentru un contract cu fracţiune 

de normă, un minijob sau un contract de practicant. Iată ce presupune fiecare. 

 

Teilzeitarbeitsvertrag – contract cu normă parţială 

 

Patru zile pe săptămână, între patru şi opt ore pe zi, munceşti de regulă, dacă ai un contract 

cu normă redusă (Teilzeitarbeitsvertrag). Conform site-ului www.speigel.de aproximativ 15 

milioane de oameni beneficiază în Germania de un astfel de job, iar majoritatea sunt femei. 

 

Mamele optează de obicei pentru un Teilzeitjob, deoarece acesta le permite să-şi aleagă 

intervalul orar în care îşi desfăşoară acivitatea, astfel încât să se poată ocupa în paralel de 

educaţia copiilor şi de treburile casnice. Dacă ai un astfel de contract, poţi munci minim 15 ore 

pe săptămână şi maxim 30, iar programul de lucru poate fi unul fix sau variabil (de exemplu, 

cele 15 ore pot fi repartizate în două zile a câte şapte ore jumate de muncă sau în patru zile, 

circa patru ore pe zi). 

 

Un angajat cu normă întreagă poate solicita un contract de tip Teilzeit doar dacă are o 

vechime de cel puţin şase luni în firmă, iar aceasta are mai mult de 15 angajaţi. Trebuie să te 

gândeşti însă bine înainte de a face acest pas, întrucât angajatorul nu este obligat să-ţi 

accepte ulterior cererea de revenire la contractul cu normă întreagă. 

 

O altă condiţie este să înaintezi cererea de reducere a orelor de lucru cu trei luni înainte de 

data la care doreşti să-ţi începi activitatea în regim Teilzeit. Avantajul unui astfel de job este 

http://ziarulromanesc.de/ghiduri/trei-contracte-de-munca-preferate-germania-si-cum-sa-ti-gasesti-rapid-de-munca/
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că, deşi munceşti mai puţin, primeşti acelaşi salariu pe oră şi tot atâtea zile de concediu pe an 

ca în cazul unui job full-time. În schimb, venitul lunar este mai mic, iar contribuţia pentru pensie 

şi asigurările sociale la fel. Poate fi asociat cu un Minijob. 

 

Geringfügige Beschäftigung sau Minijob 

 

Cine nu are timp pentru un job cu normă întreagă, poate opta pentru un Minijob, care 

presupune circa 45-50 ore de muncă pe lună. Este ideal pentru pensionari, studenţi, şomeri şi 

elevii cu drept de muncă pe perioada vacanţei (de la 16 ani) deoarece îi scuteşte de plata 

impozitelor şi a asigurărilor sociale, acestea fiind preluate de către angajator. 

 

Dacă ai un astfel de contract trebuie totuşi să plăteşti Pauschal (impozit pe venit, taxă pentru 

biserică, doar dacă eşti catolic, şi taxă de solidaritate), 30% din salariul lunar, către Minijob-

Zentrale, dar şi asigurare pentru pensie (3,7% din venit). La aceasta din urmă poţi însă 

renunţa, printr-o cerere scrisă adresată angajatorului. În cadrul unui Minijob poţi câştiga maxim 

450 euro lunar, respectiv 5.400 euro anual, iar programul de lucru este flexibil. 

 

Dezavantajul este că firma pentru care prestezi servicii nu-ţi garantează maximul de ore 

necesare pentru a ajunge la suma de 450 de euro lunar, aşa că venitul variază de la o lună la 

alta, în funcţie de cât ţi se dă de muncă. Poţi avea chiar şi două Minijoburi, însă dacă veniturile 

încasate depăşesc 450 euro pe lună sau 5400 euro pe an, ţi se reţin bani pentru 

Krankenversicherung (asigurare medicală), Pflegeversicherung (asigurare de îngrijire) şi 

Arbeitslosenversicherung (asigurare de şomaj). În ceea ce priveşte concediul, ai dreptul la 

acelaşi număr de zile ca în cazul unui job normal. 

 

Ausbildungsvertrag – contract de ucenicie 

 

După absolvirea şcolii, tinerii care au minim 15 ani se înscriu adesea la un program de formare 

profesională (Ausbildung), care le permite să câştige în acelaşi timp bani şi experienţă pe piaţa 
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muncii. Primul pas este semnarea unui contract cu firma în cadrul căreia tânărul va desfăşura 

partea practică a studiului, pentru care va primi jumătate din salariul oferit de regulă pentru 

jobul respectiv. 

 

Contractul este valabil între unul şi trei ani, în funcţie de profilul Ausbildung-ului, şi trebuie să 

conţină: tipul şi scopul programului de ucenicie, data începerii şi încheierii acestuia, programul 

zilnic de lucru, perioada de probă (maxim patru luni), suma cu care va fi remunerat ucenicul, 

zilele de concediu şi condiţiile de reziliere a contractului. Acesta trebuie să fie în formă scrisă 

(nu electronică) şi semnat de ambele părţi (în cazul minorilor, semnează părinţii). Venitul lunar 

oscilează între 600 şi 1200 euro, în funcţie de domeniul ales, şi creşte de la an la an. Conform 

siteu-lui www.ausbildung.de printre cele mai bănoase cursuri de formare profesională sunt 

cele de funcţionar vamal (1160 euro/lună), poliţist (1050 – 1200 euro/lună), agent de asigurări 

(928 – 1087 euro/lună), îngrijitor de bătrâni sau infirmier (1010 -1173 euro/lună), laborant în 

domeniul fizicii (830 – 1120 euro/lună). 

 

Indiferent de tipul de job la care visezi, cea mai rapidă modalitate de căutare este internetul, iar 

site-urile cu cea mai bună ofertă sunt jobboerse.arbeitsagentur.de, Jobino.de, meinestadt.de, 

stepstone.de, monster.de, de.indeed.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: ziarulromanesc.de 
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ROMÂNIA – LA CONFERINŢA ANUALĂ DE IMPLEMENTARE A DIMENSIUNII UMANE A 

OSCE 

http://www.timpromanesc.ro/romania-la-conferinta-anuala-de-implementare-a-dimensiunii-umane-a-osce 

 

În perioada 11 – 22 septembrie 2017 la Varșovia are loc Conferința Anuală de Implementare a 

Dimensiunii Umane a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cea mai 

mare manifestare din Europa dedicată drepturilor omului, reunind aproximativ 1.600 de 

reprezentanți ai statelor participante OSCE, societății civile, promotori ai drepturilor omului, 

experți, alte organizații internaționale și mass-media.În marja Conferinței, la 14 septembrie, 

Misiunea Permanentă a României la OSCE, împreună cu Misiunile Elveției, Franței, Germaniei 

și Statelor Unite ale Americii, a organizat un eveniment dedicat combaterii antisemitismului prin 

educație. România a fost reprezentată în panel de Felicia Waldman, adjunct al Șefului 

Delegației României la Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA), 

coordonator al Centrului de Studii Ebraice din cadrul Universității București. Aceasta a expus 

provocările cu care se confruntă profesorii care predau tinerilor despre Holocaust, exemple de 

bune practici dezvoltate în context intern, metodologii și modele didactice utilizate în general și, 

mai ales, pe durata mandatului României la președinția IHRA (martie 2016 – martie 2017). 

 

Au susținut alocuțiuni Felix Klein, reprezentant special al MAE german în domeniul 

antisemitismului, Mark Weitzman, director pentru afaceri guvernamentale din cadrul Simon 

Wiesental Center (SUA), Michele Galizia, coordonatoarea Oficiului Federal pentru combaterea 

rasismului din Elveția și Monika Mazur – Rafal, directorul organizației non-guvernamentale 

Humanity in Action din Polonia. 

 

Evenimentul a prilejuit un schimb substanțial de idei privind noi modalități și instrumente de 

combatere a antisemitismului în educația copiilor și a tinerilor, dar și a societății în general prin 

prisma învățământului despre Holocaust si alte forme de discriminare În acest sens, 

participanții au discutat și despre aplicabilitatea in educație a definiției antisemitismului 

adoptată la București, în 2016, de către IHRA. Manifestarea s-a bucurat de o participare foarte 

http://www.timpromanesc.ro/romania-la-conferinta-anuala-de-implementare-a-dimensiunii-umane-a-osce
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largă din partea societății civile și a statelor membre OSCE şi a potențat discuțiile din timpul 

sesiunii tematice formale a Conferinței Anuale. 

 

Dezbaterile de până acum din cadrul sesiunilor tematice au prilejuit reafirmarea de către 

Delegația română a atașamentului țării noastre față de libertatea de exprimare și libertatea 

presei, dreptul la informare, dreptul de asociere și întrunire, importanța implicării societății 

civile în schimbările pozitive din plan local, dar și a obiectivului de promovare a participării, pe 

baze egale, a tuturor membrilor unei societăți, la viața publică și politică. 

 

De asemenea, în marja Conferinței Anuale de Implementare, reprezentantul permanent al 

României pe lângă Organizațiile Internaționale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, a 

avut o întrevedere cu Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, noul Director al Oficiului OSCE pentru 

Instituții Democratice și Drepturile Omului. Cu acest prilej, a asigurat-o de întreg sprijinul 

României pentru îndeplinirea obiectivelor mandatului și pentru menținerea autonomiei acestei 

instituții în raport cu statele participante OSCE. A exprimat deschiderea pentru identificarea de 

noi oportunități de colaborare vizând promovarea și consolidarea valorilor democratice și a 

statului de drept în spațiul OSCE. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DECLARAŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI PRIVIND LEGEA EDUCAŢIEI DIN UCRAINA 

http://www.timpromanesc.ro/declaratia-parlamentului-romaniei-privind-legea-educatiei-din-ucraina 

 

Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 20 septembrie 2017, cu 

unanimitate de voturi, o Declaraţie referitoare la modificarea Legii Educaţiei din Ucraina, 

stabilind, totodată, o delegaţie care să meargă în Ucraina şi susţinând generarea unei 

dezbateri la APCE. 

 

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA LEGII 

EDUCAȚIEI DIN UCRAINAParlamentarii români fac apel, în unanimitate, la ”soluționarea cât 

mai grabnică a actualei situații, prin acțiune cu bună-credință, în spiritul cooperării, prin dialog 

inclusiv și respectarea strictă a standardelor europene în materia protecției minorităților 

naționale, a acordurilor multilaterale și bilaterale relevante, la care Ucraina este parte”. 

 

Un grup parlamentar va iniția dialogul cu instituțiile ucrainene pe tema asigurării protecției 

drepturilor cetățenilor aparținând comunității românești din Ucraina. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/declaratia-parlamentului-romaniei-privind-legea-educatiei-din-ucraina
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REGLEMENTĂRI NOI PRIVIND ACORDAREA CETĂŢENIEI ROMÂNE PENTRU MINORI 

http://www.timpromanesc.ro/reglementari-noi-privind-acordarea-cetateniei-romane-pentru-minori 

 

Guvernul a modificat și completat legislația privind acordarea cetățeniei române, modificările 

propuse urmărind reglementarea condițiilor în care copiii minori ai cetățenilor străini sau fără 

cetățenie pot dobândi cetățenia română. 

 

Astfel, Guvernul a decis ca acestor minori să li se acorde cetățenia la cererea părinților și 

odată cu aceștia. Cererea va fi depusă odată cu cererea părinților de acordare a cetățeniei 

române, în condițiile Legii nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 13 august 

2010. În propunerea de reglementare este prevăzută condiția ca, la data cererii, copiii minori 

să domicilieze, în condițiile legii, în România. 

 

De asemenea, sunt modificate şi dispozițiile cu privire la dobândirea cetăţeniei române de 

către copilul adoptat, fiind reglementate situaţiile în care adopţia se face de către soţul 

cetăţean român al părintelui firesc sau adoptativ, cetăţean străin, ori de către persoana de 

cetăţenie română care se află într-o relaţie stabilă şi conviețuiește cu acest părinte, în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

 

În ambele cazuri, dacă părinții nu cad de acord în privința cetățeniei minorilor, decizia va fi 

luată de tribunalul de la  domiciliul minorului sau, după caz, de instanța judecătorească 

competentă să încuviințeze adopția, ținând cont de interesele acestuia. Minorului care a 

împlinit 14 ani i se cere consimțământul, iar dacă devine major în timpul perioadei de 

soluționare a cererii, acesta va depune jurământul, în condițiile legii. 

 

Minorilor care dobândesc cetățenia română odată cu părinții sau cu unul dintre ei li se va 

elibera certificat de cetățenie distinct de cel al părinților. Anterior modificărilor legislative 

aprobate în ședința de astăzi a Guvernului, minorii care dobândeau cetățenia română odată cu 

http://www.timpromanesc.ro/reglementari-noi-privind-acordarea-cetateniei-romane-pentru-minori
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părinții sau cu unul dintre ei erau înscriși în certificatul de cetățenie al părinților. 

 

Noile reglementări au fost adoptate prin ordonanță de urgenţă, pentru a elimina, cu efect 

imediat, aspecte care au generat interpretări divergente la nivelul autorităților cu atribuții în 

domeniu, urmate de numeroase litigii, soluționate definitiv sau în curs de soluționare pe rolul 

instanțelor judecătoreşti. În acest fel, dispozițiile aprobate sunt aplicabile și persoanelor cărora, 

prin hotărâre judecătorească definitivă, li s-au anulat, după caz, actele de stare civilă, 

mențiunile cu privire la dobândirea cetățeniei române înscrise pe acestea ori actele de 

identitate sau documentele de călătorie românești eliberate în temeiul actelor de stare civilă 

sau al mențiunilor cu privire la dobândirea cetățeniei române, sub motivul că nu au dobândit 

cetățenia română întrucât nu s-a parcurs procedura privind acordarea cetățeniei române la 

autoritatea competentă, odată cu părinții care au obținut cetățenia română. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DECIZIE ÎN PARLAMENT LEGATĂ DE SITUAŢIA DIN UCRAINA ŞI A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR 

http://evz.ro/decizie-parlament-ucraina-minoritati.html 

 

Camera Deputaților și Senatul au adoptat în plenul reunit de miercuri, cu unanimitate de voturi, 

înființarea unei delegații formată din parlamentari români care vor dialoga cu instituțiile din 

Ucraina pentru a asigura că în noua Lege a Educației ucraineană vor fi scoase prevederile 

care limitează dreptul la învățarea în limba maternă pentru 400.000 etnici români care trăiesc 

acolo.  

 

„Birourile permanente reunite au stabilit ca această delegaţie să fie constituită din 19 

parlamentari”, a afirmat președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, menţionând că sunt 

opt parlamentari ai PSD, patru de la PNL, câte doi de la PMP şi minorităţi şi câte unul de la 

USR, ALDE şi UDMR, citat de Agerpres. 

 

Componenţa delegaţiei este: Virginel Iordache, Radu Cosmin Preda, Mirela Furtună, Camelia 

Gavrilă, Emanuel Iuliu Havrici, Natalia Intotero, Ştefan Muşoiu, Nicu Niţă - PSD, Ben Oni 

Ardelean, Ion Bălan, Viorel Badea, Alina Gorghiu - PNL, Matei Adrian Dobrovie -USR, Varujan 

Vosganian - ALDE, Benko Erika - UDMR, Constantin Codreanu şi Eugen Tomac - PMP, 

Petreţchi Nicolae-Miroslav şi Varujan Pambuccian - minorităţi.  

 

Tot astăzi, plenul reunit al Parlamentului a aprobat şi deplasarea în Ucraina a delegaţiei de 

senatori şi deputaţi care vor iniţia un dialog politic cu autorităţile ucrainene competente, în 

scopul soluţionării conform standardelor europene a situaţiei apărute după adoptarea de către 

legislativul de la Kiev a noii legi a educaţiei. 

 

Tăriceanu a cedat nervos în Parlament: „Încep să-l regret pe Zgonea” / STENOGRAMĂ 

 

Unde L-AM GĂSIT pe Bivolaru. Liderul MISA este URMĂRIT INTERNAȚIONAL 

http://evz.ro/decizie-parlament-ucraina-minoritati.html
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Aleșii au făcut apel „pentru soluţionarea cât mai grabnică” a acestei situații, „prin acţiune cu 

bună-credinţă, în spiritul cooperării, prin dialog inclusiv şi respectarea strictă a standardelor 

europene în materia protecţiei minorităţilor naţionale, a acordurilor multilaterale şi bilaterale 

relevante, la care Ucraina este parte”. 

 

Legislativul român a avertizat Kievul asupra faptului că interzicerea dreptului minorităţilor de a 

învăţa în limba maternă poate reprezenta o piedică pentru aderarea Ucrainei la Uniunea 

Europeană.  

 

„Parlamentul atrage atenţia că protecţia, la standarde europene, a drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, în particular a minorităţii române din Ucraina, care numără 

peste 400 de mii de persoane, este un fundament al construcţiei democratice în spiritul 

valorilor europene îmbrăţişate de poporul ucrainean, fără de care nu este posibil, între altele, 

avansul către obiectivul de aderare la UE, fixat de autorităţile ucrainene”, se arată în declaraţia 

adoptată miercuri de plenul reunit al Parlamentului. 

 

 

 

 

 

Sursă: evz.ro 
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V. ACTIVITATEA COMISIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

În data de 20 septembrie 2017 în cadrul şedinţei Comisiei au avut loc următoarele întrevederi:  

 

1. Întrevedere privind cea de-a VI-a sesiune a plenului Comisiei interguvernamentale 

mixte româno-ucrainene privind protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – 

Invitați: domnul Victor Micula, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe și doamna Oana 

Rogoveanu, director în cadrul MAE.  

 

2. Întrevedere privind Ordonanţa Guvernului nr.30/2017, mai exact impunerea 

obligativităţii pentru cetăţenii români de a depune Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei 

persoanei fizice la plecarea din România şi sancţiunile impuse în cazul nedepunerii acestuia – 

Invitați: domnul Mihai Brăgaru, director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice, doamna Oana Ciurea, șef serviciu în cadrul MFP și doamna Elena Boroian, consilier 

superior în MFP. 

 

 


