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CUPRINS 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

I. ROMÂNII DIN DIASPORA 

1. Nu va mai exista nici un raion cu populație majoritar românească în regiunea Cernăuți 

2. Proiect comun între o universitate din România și una din R. Moldova. Instituțiile vor 

achiziționa 80 aparate de tip defibrilator 

3. Tinerii români din Ucraina, lăsați pe dinafară din nou? Cerere sfășietoare pentru 

universitățile din România 

 

II. ACTUALITATE 

4. VIDEO Cum vrea statul sa-i convinga pe romanii intorsi din diaspora sa se angajeze in 

domeniul HoReCa: "Traieste, Munceste, Pofteste Romaneste!" 

5. Bogdan Aurescu deschide Forumul Tinerilor organizat sub egida Președinției României 

la Comunitatea Democrațiilor 

6. Precizări de presă privind actualizarea condițiilor de intrare pe teritoriul Republicii Cipru 

în context COVID-19 

7. Comunicat de presă privind participarea AEP la sesiunea online organizată de 

asociațiile comunitățiilor de români din diaspora pe tema votului prin corespondență 

8. Comunicat de presă privind participarea AEP la seminarul online pe tema alegerilor în 

timpul pandemiei COVID-19, organizat de International IDEA (20 iulie 2020) 

9. Românii din Spania ezită să mai vină acasă în vacanță, în plină pandemie Video 

10. Purtarea măștilor de protecție devine obligatorie în Austria și Marea Britanie 

 

 

 

 

 



 

                  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, 

 

2 

 

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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NU VA MAI EXISTA NICI UN RAION CU POPULAȚIE MAJORITAR ROMÂNEASCĂ ÎN 

REGIUNEA CERNĂUȚI 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2994/ 

 

Reforma administrativ-teritorială (etapa/nivelul raion) pare a avea consecințe nefaste pentru 

comunitatea românească din regiunea Cernăuți …comunitatea maghiară din raionul Beregovo 

(regiunea Transcarpatia) a reușit, și cu sprijinul diplomatic susținut al Budapestei, să își 

conserve actualul raion (Beregovo) în care locuiește compact și majoritar. Cu sprijinul 

diplomatic al Budapestei, maghiarii din raionul Beregovo au reușit “să ocolească” reforma 

administrativ-teritorială. La fel și etnicii bulgari din raionul Bolgrad (regiunea Odesa), care își 

conservă, cu sprijinul diplomatic al Sofiei, locuirea compactă în acest raion…Gânduri modeste 

și triste despre efectele reformei administrativ-teritoriale a Ucrainei (etapa/nivelul raion) asupra 

comunității etnice românești din regiunea Cernăuți, expuse de un excepţional analitic, dl Dorin 

Popescu, preşedintele Asociaţiei „Casa Mării Negre” din Constanţa. 

„Toate comunitățile teritoriale unite (“hromade”) locuite compact de etnicii români din actualele 

raioane Herța, Noua Suliță, Storojineț și Hliboca ale regiunii Cernăuți vor face parte, cu o 

singură excepție, din noul raion Cernăuți al regiunii Cernăuți. 

Raionul Cernăuți va fi “raionul-mamut” al regiunii, care va comasa peste 700.000 de locuitori 

din cei cca 1.000.000 de locuitori ai întregii regiuni. 

Celelalte două raioane, Vijnița și Nistru, vor fi mult mai modest dimensionate în raport cu 

viitorul raion Cernăuți. 

În raionul Vijnița (aflat în partea de vest a regiunii, în zona de munte), nu vor exista, din câte 

apreciez în momentul de față (cu datele modeste care se cunosc public din Decizia de astăzi a 

Radei Supreme a Ucrainei privind “lichidarea și crearea de raioane”), comunități românești 

importante numeric. 

În raionul Nistru (aflat în partea de est a regiunii): va aparține acestui raion singura comunitate 

teritorială unită (“hromadă”) locuită compact de etnici români, Mămăliga (din actualul raion 

Noua Suliță, lângă granița Ucrainei cu Republica Moldova). Comunitatea Teritorială Unită 

Mămăliga este formată din satele / localitățile Mămăliga, Bălcăuți, Dranița, Nesvoia, Stălinești 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2994/
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și Podvirna. Este singura comunitate teritorială unită locuită compact de etnici români care va fi 

alipită altui raion (Nistru) decât cel căruia îi vor aparține tot restul comunităților românești 

compacte din întreaga regiune Cernăuți. 

Este de notat că, recent, conducerea și populația comunității teritoriale Mămăliga au protestat 

împotriva alipirii comunității la raionul Hotin (în propunerea Guvernului Ucrainei înaintată Radei 

Supreme, figurau ca propuneri trei raioane: Storojineț, Cernăuți și Hotin; Rada Supremă a 

adoptat modificări importante în ceea ce privește configurația pe raioane a regiunii Cernăuți, 

precum schimbarea denumirii a două raioane din trei și, respectiv, a capitalelor/reședințelor 

acestora; în loc de raionul Storojineț, cu centrul raional la Storojineț – propunerea Guvernului – 

Rada a adoptat crearea raionului Vijnița, cu centrul raional la Vijnița; în locul raionului Hotin, cu 

reședința/capitala la Hotin – propunerea Guvernului – Rada a adoptat crearea raionului Nistru, 

cu centrul raional la Kelmenți). Pentru prevenirea alipirii comunității teritoriale unite Mămăliga 

la raionul Nistru au fost întreprinse mai multe demersuri, toate fără rezultat. 

Este clar că, cel puțin în privința acestei comunități, decizia autorităților (Guvern și Radă) a fost 

adoptată fără a se ține cont de dorința populației locale. 

Primarul localității (Arcadie Șova) și consilierii locali spun că cetățenii comunei sunt legați 

istoric de celelalte localități din raionul Noua Suliță, iar alipirea comunei la districtul Hotin (n.n. 

de facto Nistru, după decizia de astăzi a Radei) nu ar aduce decât dezavantaje. Potrivit 

edilului, locuitorii Comunității Teritorial Unite Mămăliga sunt împotriva prevederilor proiectului 

cu privire la formarea macroraioanelor, fiindcă în timpul elaborării acestui act nu s-a ținut 

seama de o serie de factori precum infrastructura rutieră, specificul etnic şi cel geografic. În 

plus, Arcadie Șova este îngrijorat de faptul că, odată cu alipirea comunei la districtul Hotin (n.n. 

după decizia Radei, raionul Nistru), cetățenii din cele șase sate nu vor mai putea beneficia de 

regimul micului trafic de frontieră, iar primăria va pierde oportunitatea de a participa la activităţi 

din cadrul proiectelor transfrontaliere... În legătură cu această situație, în numele locuitorilor, 

consilierilor locali și comitetului executiv, Primăria Mămăliga a pregătit o adresare către Rada 

Supremă”. 

Toate aceste adresări, la care se adaugă alte demersuri, au eșuat. Alipirea comunității 

Mămăliga la micuțul raion estic al regiunii, Nistru, este deja decisă prin hotărârea de astăzi a 
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Radei Supreme. 

La 1 ianuarie 2020, populația Comunității Teritoriale Unite Mămăliga era de 12.168 persoane. 

Două dintre satele acestei Comunități, Mămăliga și Dranița, sunt sate înfloritoare, dezvoltate, 

cu populație harnică, așezate pe traseul auto Cernăuți-Chișinău și au făcut parte dintr-un 

puzzle etnic local inseparabil de localitățile învecinate, precum Vancicăuți, Costiceni, Tărăsăuți 

– sate care deja vor aparține noului raion Cernăuți. Unitatea acestui puzzle, istoric și etnic, 

este ruptă astfel prin decizia Radei Supreme. 

În ceea ce privește raionul-mamut Cernăuți, etnicii români vor fi de cca 25% din populația 

noului raion (cca 180.000 de locuitori față de cca 700.000 de locuitori). 

Notă: Procentele operate aici sunt absolut orientative, atâta vreme cât nu se cunosc încă, 

oficial, granițele/delimitările punctuale ale noilor raioane stabilite astăzi de Rada Supremă. 

În momentul de față, etnicii români reprezintă cel puțin 20% din populația regiunii Cernăuți 

(potrivit cifrelor oficiale rezultate din ultimul recensământ, există cca 13% etnici români în 

regiunea Cernăuți și cca 7% etnici “moldoveni”). 

În distribuția actuală a celor 11 raioane ale regiunii Cernăuți, etnicii români erau majoritari în 

patru dintre acestea (Herța, Noua Suliță, Storojineț, Hliboca). 

În noua distribuție a raioanelor, etnicii români vor reprezenta cca 25% din puternicul raion 

Cernăuți, un procent infim din raionul Vijnița și un procent nesemnificativ din raionul Nistru. Nu 

va mai exista nici un raion cu populația majoritar românească în regiunea Cernăuți. 

Cu titlu de comparație, comunitatea maghiară din raionul Beregovo (regiunea Transcarpatia) a 

reușit, și cu sprijinul diplomatic susținut al Budapestei, să își conserve actualul raion 

(Beregovo) în care locuiește compact și majoritar. Cu sprijinul diplomatic al Budapestei, 

maghiarii din raionul Beregovo au reușit “să ocolească” reforma administrativ-teritorială. La fel 

și etnicii bulgari din raionul Bolgrad (regiunea Odesa), care își conservă, cu sprijinul diplomatic 

al Sofiei, locuirea compactă în acest raion. 

Noua delimitare pe raioane mutilează, de asemenea, distribuția istorică, pe raioane și ținuturi, 

a nordului Bucovinei, precum și specificul etnic, istoric și geografic al acesteia. 

În premieră, din câte știm, fostul ținut al Herței, locuit și acum (ca raion) de peste 95% etnici 

români, va fi “aneantizat” în noul raion-mamut Cernăuți, iar posibilitatea acestui raion de a-și 
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conserva tradițiile și specificul românesc vor fi mult mai mici. 

Pe scurt, reforma administrativ-teritorială (etapa/nivelul raion) pare a avea consecințe nefaste 

pentru comunitatea românească din regiunea Cernăuți: Comunitatea Teritorială Unită 

Mămăliga este ruptă de designul istoric, etnic și geografic căreia i-a aparținut dintotdeauna; 

românii din regiunea Cernăuți nu vor mai fi majoritari d.p.d.v. etnic în nici un raion din regiune, 

în timp ce alte minorități etnice au reușit, sprijinite activ/diplomatic de țările lor, să își conserve 

primatul etnic la nivel raional; raionul Herța, cu specificitățile lui cunoscute, își va pierde treptat 

specificul identitar într-un raion-mamut etc. Cauzele care au condus la această situație sunt 

multiple și trebuie căutate pe o geografie extrem de largă, de la Dâmbovița la Nistru. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: zorilebucovinei.com 
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PROIECT COMUN ÎNTRE O UNIVERSITATE DIN ROMÂNIA ȘI UNA DIN R. MOLDOVA. 

INSTITUȚIILE VOR ACHIZIȚIONA 80 APARATE DE TIP DEFIBRILATOR 

https://rgnpress.ro/2020/07/22/proiect-comun-intre-o-universitate-din-romania-si-una-din-r-moldova-institutiile-vor-

achizitiona-80-aparate-de-tip-defibrilator/ 

 

Începând cu data de 14.07.2020 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România și 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova îndeplinesc 

toate condițiile pentru derularea Proiectului „PROACTIVE HEALTH WITHOUT BORDERS – 

2SOFT/4.1/104”, finanțat în cadrul Programul Operaţional Comun România – Republica 

Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), 

scrie www.deschide.md, preluat de Romanian Global News. 

Acest lucru a devenit posibil prin primirea primei tranșe de prefinanțare a proiectului, ceea ce 

va face posibilă demararea procedurilor de achiziții a 80 de aparate de tip defibrilator, din care 

65 vor fi amplasate la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și 15 la Universitatea de Stat 

din Cahul. Grupul țină al proiectului îl reprezintă studenții, cadrele didactice și personalul 

nedidactic din cele două universități. 

Valoarea totală a proiectului este de 219.981,30 de euro, din care 197.131,30 de euro 

reprezintă Grantul din fonduri europene, iar 22.850,00 de euro cofinanțare din partea celor 

două universități. 

Acest proiect este unic în România și scoate în evidență responsabilitatea celor două 

universități pentru membrii comunităților academice, pentru angajați și pentru studenți. 

Coordonarea activităților proiectului este realizată de Director de proiect, Prof. univ. dr. ec. dr. 

https://rgnpress.ro/2020/07/22/proiect-comun-intre-o-universitate-din-romania-si-una-din-r-moldova-institutiile-vor-achizitiona-80-aparate-de-tip-defibrilator/
https://rgnpress.ro/2020/07/22/proiect-comun-intre-o-universitate-din-romania-si-una-din-r-moldova-institutiile-vor-achizitiona-80-aparate-de-tip-defibrilator/
http://www.deschide.md/
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ing. habil. Silvius STANCIU, Prorector Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, respectiv de 

Responsabil instituțional Partener, Prof. dr. ec. habil. Andrei POPA, Rector Universitatea de 

Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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TINERII ROMÂNI DIN UCRAINA, LĂSAȚI PE DINAFARĂ DIN NOU? CERERE 

SFÂȘIETOARE PENTRU UNIVERSITĂȚILE DIN ROMÂNIA 

https://rgnpress.ro/2020/07/21/tinerii-romani-din-ucraina-lasati-pe-dinafara-din-nou-cerere-sfasietoare-pentru-

universitatile-din-romania/ 

 

 

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la Universitățile din România pentru etnicii 

români din regiunea Odesa, asta cer reprezentanții mediului asociativ românesc și părinții din 

comunitățile istorice din regiune, care se plâng că în acest fel tinerii nu au acces în prima 

sesiune la depunerea dosarelor din cauza întârzierii emiterii diplomelor de absolvire de către 

statul ucrainean, transmite InfoPrut, preluat de Romanian Global News. 

Reprezentanții mediului asociativ românesc și părinții din comunitățile istorice din regiunea 

Odesa solicită Ministerului Educației și Cercetării, Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni și Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților prelungirea termenului de depunere a dosarilor la Universitățile din România pentru 

etnicii români din regiunea Odesa pentru a avea acces la prima sesiune de depunere a 

dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ superior de stat din România, pentru anul 

universitar 2020- 2021. 

„În contextul situatiei generate de pandemia COVID-19, anul acesta, diplomele şi actele de 

studii pentru absolvenţii din Ucraina vor fi eliberate oficial de către statul ucrainean la data de 

30 iulie 2020. Din acest motiv, tinerii etnici români din regiunea Odesa (Ucraina) nu au acces 

https://rgnpress.ro/2020/07/21/tinerii-romani-din-ucraina-lasati-pe-dinafara-din-nou-cerere-sfasietoare-pentru-universitatile-din-romania/
https://rgnpress.ro/2020/07/21/tinerii-romani-din-ucraina-lasati-pe-dinafara-din-nou-cerere-sfasietoare-pentru-universitatile-din-romania/
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în prima sesiune la depunerea dosarelor de înscriere a românilor de pretutindeni în 

învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, 

dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în anul universitar 

2020-2021”, se arată în scrisoarea adresată instituțiilor statului român. 

Cel mai mare număr de candidați etnici români din Regiunea Odesa optează anul acesta să 

studieze la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

„Astăzi, 20.07.2020, una dintre universitățile transfrontaliere, la un pas de etnicii români din 

regiunea Odesa – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, care coordonează programe de 

studii în aproape întreaga Basarabie de sud, atât în Moldova, cât și în Ucraina, cu o ofertă 

educațională la necesitățile studenților, își încheie ONLINE înscrierea candidaților la toate 

facultățile”, mai precizează sursa citată. 

În acest context, mediul asociativ și părinții se adresează către instituțiile din România care se 

ocupă cu problemele legate de românii de afara granițelor să prelungească termenul de 

depunere a dosarelor la Universitățile din România pentru etnicii români din regiunea Odesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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VIDEO CUM VREA STATUL SA-I CONVINGA PE ROMANII INTORSI DIN DIASPORA SA 

SE ANGAJEZE IN DOMENIUL HORECA: "TRAIESTE, MUNCESTE, POFTESTE 

ROMANESTE!" 

https://ziare.com/economie/stiri-economice/cum-vrea-statul-sa-i-convinga-pe-romanii-intorsi-din-diaspora-sa-se-

angajeze-in-domeniul-horeca-traieste-munceste-pofteste-romaneste-1620988 

Romanii care au lucrat in hotelurile si pensiunile din strainatate si care vor sa se 

intoarca in tara s-ar putea angaja in domeniul HoReCa, cred autoritatile. 

 

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a lansat o campanie de atragere a 

romanilor care s-au intors recent de peste hotare sau vor sa se intoarca acasa dar nu au un 

plan de rezerva. 

"Traieste, Munceste, Pofteste Romaneste!" este sloganul campaniei dedicate romanilor din 

diaspora. 

"Mesajul pe care dorim sa il transmitem este unul simplu: Va asteptam acasa! Avem locuri de 

munca pentru voi, in mod special in domeniul HoReCa", transmite Ministerul Economiei intr-un 

comunicat de presa referitor la campania lansata pe 17 iulie. 

Reprezentantii institutiei spun ca prin aceasta campanie doresc sa atraga atentia romanilor 

care s-au intors acasa din diaspora si care au fost activi in acest domeniu, cu privire la faptul 

ca "exista posibilitati absolut onorabile si interesante de a ramane aici si de a lucra in industria 

ospitalitatii din Romania".  

"Sunt de parere ca in ultimii ani, tara noastra a aratat ca este intr-o crestere din punct de 

vedere al interesului pentru investitori. Doresc sa intaresc afirmatia precizand ca in luna 

ianuarie am participat la o conferinta in cadrul careia principalul subiect a fost criza fortei de 

munca din industria ospitalitatii. Spuneam la vremea respectiva ca ne este teama sa nu fie 

https://ziare.com/economie/stiri-economice/cum-vrea-statul-sa-i-convinga-pe-romanii-intorsi-din-diaspora-sa-se-angajeze-in-domeniul-horeca-traieste-munceste-pofteste-romaneste-1620988
https://ziare.com/economie/stiri-economice/cum-vrea-statul-sa-i-convinga-pe-romanii-intorsi-din-diaspora-sa-se-angajeze-in-domeniul-horeca-traieste-munceste-pofteste-romaneste-1620988
https://ziare.com/economie/criza/
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chiar mai grava decat o eventuala criza economica, mai ales ca in acel moment, dupa 2019, 

un an absolut remarcabil pentru turismul romanesc, se avea in vedere demararea mai multor 

proiecte. Intre timp, asa cum bine stim, pandemia cu noul coronavirus a schimbat radical 

planurile gandite si nu numai. Insa, un lucru a ramas real: lipsa fortei de munca", a declarat 

Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - 

Directia Generala Turism. 

Autoritatile sustin ca unul dintre motivele pentru care romanii au hotarat sa plece din tara este 

nevoia de a asigura un trai de viata mai bun pentru cei dragi. 

Pandemia de SARS-CoV-2 i-a pus insa pe multi dintre cei aflati peste hotare in situatia de a-si 

regandi atat perspectivele de viitor, cat si prioritatile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: ziare.com 
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BOGDAN AURESCU DESCHIDE FORUMUL TINERILOR ORGANIZAT SUB EGIDA 

PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA COMUNITATEA DEMOCRAȚIILOR 

https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-deschide-forumul-tinerilor-organizat-sub-egida-presedintiei-

romaniei-la-comunitatea-democratiilor/ 

 

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu va deschide joi, 23 iulie 2020, lucrările Forumului 

Tinerilor din cadrul Comunității Democrațiilor – Interconectarea tinerilor lideri din statele 

democratice, organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Comunitatea Democrațiilor (CoD), în 

format videoconferință. Forumul are loc sub egida Președinției României  a Comunității 

Democrațiilor și reflectă una dintre prioritățile asumate pe parcursul mandatului țării noastre la 

CoD, exercitat în perioada 2019 – 2021, și anume promovarea tinerilor în cadrul proceselor 

democratice. 

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, 23 și 24 iulie 2020, și este organizat în 

contextul celei de-a 20-a aniversări a Comunității Democrațiilor, care a fost marcată prin 

Conferința Aniversară din 26 iunie a.c., în cadrul căreia a fost adoptată Declarația de la 

București (http://www.mae.ro/node/52946), pentru a evidenția importanța incluziunii tinerilor, 

ca fundament pentru democrații puternice și durabile. 

Temele abordate în cadrul evenimentului privesc participarea civică și politică a tinerilor, 

facilitarea schimbului de bune practici din statele și regiunile lor și prezentarea unor modele 

https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-deschide-forumul-tinerilor-organizat-sub-egida-presedintiei-romaniei-la-comunitatea-democratiilor/
https://www.timpromanesc.ro/bogdan-aurescu-deschide-forumul-tinerilor-organizat-sub-egida-presedintiei-romaniei-la-comunitatea-democratiilor/
http://www.mae.ro/node/52946


 

                  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, 

 

14 

inovative de creștere a gradului de implicare a tinerilor în viața publică și în procesele 

democratice. 

Desfășurându-se în două sesiuni, ambele transmise live pe Youtube și pe pagina de Facebook 

a Ministerului Afacerilor Externe, la Forum sunt invitați să participe toți tinerii interesați de 

implicarea în viața publică. Detaliile privind înregistrarea la Forumul Tinerilor sunt disponibile 

pe site-ul MAE. Participanții înregistrați vor putea adresa întrebări în cadrul discuțiilor 

desfășurate pe parcursul celor două zile. 

De către Andras Rozalia  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/author/editor/
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PRECIZĂRI DE PRESĂ PRIVIND ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR DE INTRARE PE 

TERITORIUL REPUBLICII CIPRU ÎN CONTEXT COVID-19 

http://www.mae.ro/node/53202 

Ministerul Afacerilor Externe precizează că autoritățile cipriote au revizuit condițiile de intrare 

pe teritoriul Republicii Cipru, noile măsuri intrând în vigoare la data de 23 iulie a.c. 

Conform informațiilor comunicate de către autoritățile cipriote, condițiile aplicabile cetățenilor 

care intră pe teritoriul Republicii Cipru sunt stabilite în funcție de statele de proveniență, 

acestea fiind clasificate pe trei categorii, respectiv: 

1. categoria A – state considerate cu risc redus, pentru care nu se solicită prezentarea unui 

test negativ pentru infecția cu COVID-19; 

2. categoria B – state considerate cu risc mediu, pentru care este obligatorie prezentarea unui 

test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19; 

3. categoria C – state din care se poate călători în Republica Cipru numai cu îndeplinirea 

anumitor condiții, respectiv deținerea unei autorizații de călătorie, a unui test molecular negativ 

pentru infecția cu COVID-19 și, în anumite cazuri, a unui permis special eliberat de Ministerul 

de interne cipriot.  

MAE precizează că România a fost inclusă pe lista statelor din categoria C, alături de 

Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Serbia și 

Suedia. 

Conform noilor măsuri, accesul pe teritoriul Republicii Cipru este permis cetățenilor care vin 

din statele incluse în categoria C, după cum urmează: 

1. cetățenii ciprioți și cetățenii străini cu rezidență legală în Cipru pot intra cu condiția obținerii 

autorizației de călătorie și a prezentării testului molecular negativ pentru infecția cu COVID-19; 

2. alte categorii de persoane, care provin din state încadrate la categoria C, pot intra doar cu 

condiția obținerii unui permis special eliberat de Ministerul de Interne cipriot. Cererile vor fi 

transmise prin intermediul poștei electronice la e-mail-ul: covid19@crmd.moi.gov.cy.  

Astfel, cetățenii care doresc să călătorească în Republica Cipru din România și care nu fac 

parte din categoria cetățenilor ciprioți sau a cetățenilor străini cu drept de rezidență în Cipru 

trebuie să prezinte la intrarea pe teritoriul Republicii Cipru următoarele: 

http://www.mae.ro/node/53202
mailto:covid19@crmd.moi.gov.cy
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- autorizația de călătorie, obținută prin intermediul portalului www.cyprusflightpass.gov.cy.  

Înregistrarea călătoriei trebuie efectuată cu 24 de ore înaintea deplasării. Autorizația 

presupune completarea electronică a unui chestionar COVID-19 și introducerea datelor 

de zbor; 

- un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu COVID-19, efectuat cu 

maximum 72 de ore anterior momentului intrării pe teritoriul Republicii Cipru, atestat printr-un 

certificat în limba engleză; 

- permisul special eliberat de Ministerul de Interne pentru persoanele nerezidente. 

Totodată, MAE menționează că, începând cu data de 17 iulie a.c,  autoritățile cipriote nu mai 

permit turiștilor să traverseze în partea de nord a insulei. Cetățenii români care se află în 

partea de nord a insulei nu vor primi autorizația de trecere decât în cazuri umanitare (deces al 

unui membru de familie, situații medicale de urgență), deplasarea urmând a avea loc exclusiv 

prin punctul de trecere Meteham. 

MAE precizează, de asemenea, că lista statelor din care este permisă intrarea în Republica 

Cipru este actualizată săptămânal de către Ministerul cipriot al Sănătății, în funcție de datele 

epidemiologice din fiecare țară. 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la 

numerele de telefon ale Ambasadei României la Nicosia: 00357 22495333, 00357 22517333, 

apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din 

Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De 

asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de 

urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: 00357 97812277. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet:  

https://www.mae.ro/node/51906 , http://nicosia.mae.ro și  http://www.mae.ro/. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html; https://in-cyprus.philenews.com/visitors-from-51-

countries-in-groups-a-b-and-c-as-from-23-july/ https://www.pio.gov.cy/en/; 

 https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html 

  

Sursă: mae.ro 

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
https://www.mae.ro/node/51906
http://nicosia.mae.ro/
http://www.mae.ro/.%0d
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html
https://in-cyprus.philenews.com/visitors-from-51-countries-in-groups-a-b-and-c-as-from-23-july/
https://in-cyprus.philenews.com/visitors-from-51-countries-in-groups-a-b-and-c-as-from-23-july/
https://www.pio.gov.cy/en/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html
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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PARTICIPAREA AEP LA SESIUNEA ONLINE 

ORGANIZATĂ DE ASOCIAȚIILE COMUNITĂȚIILOR DE ROMÂNI DIN 

DIASPORA PE TEMA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-sesiunea-

online-organizata-de-asociatiile-comunitatiilor-de-romani-din-diaspora-pe-tema-votului-prin-corespndenta/ 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a participat, în data de 20 iulie 2020, la o sesiune 

online inițiată de asociații ale românilor din Germania, Elveția și Marea Britanie, având ca 

obiectiv  votul prin corespondență la alegerile parlamentare din anul 2020 și mobilizarea 

diasporei în campania de informare și promovare a acestui tip de vot în contextul pandemiei 

COVID-19. 

La discuții au participat Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, Dan Mihalache, 

ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Vlad Vasiliu, 

ambasadorul României în Confederația Elvețiană, reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în 

organizarea alegerilor, precum Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Poșta Română, 

Ministerul de Externe, Administrația Prezidențială, Departamentul pentru românii de 

pretutindeni. 

Românii din diaspora au fost reprezentați de liderii următoarelor asociații civice: Rezist Zurich, 

Români în Basel, Rezistența din Diaspora, Diaspora Civică, Inițiativa Diaspora. 

Organizatorii sesiunii online au precizat că demersul lor vizează următoarele obiective: 

 Îmbunătățirea accesului la modalitatea de vot prin corespondență în diasporă, dar și 

posibilitatea extinderii acestuia la alte tipuri de alegeri; 

 Internalizarea/implementarea lecțiilor învățate atât la nivelul instituțiilor, cât și al 

comunităților de români din străinătate, având ca interfață mediul asociativ; 

 Adaptarea și îmbunătățirea procedurii de vot și crearea unei campanii de 

informare/promovare, în concordanță cu circumstanțele actuale, dar și specificul 

comunităților din cele trei state de reședință privind experiența votului prin 

corespondență; 

 Identificarea unor planuri de acțiune comune care să permită coordonarea 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-sesiunea-online-organizata-de-asociatiile-comunitatiilor-de-romani-din-diaspora-pe-tema-votului-prin-corespndenta/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-sesiunea-online-organizata-de-asociatiile-comunitatiilor-de-romani-din-diaspora-pe-tema-votului-prin-corespndenta/
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transnațională în formularea și diseminarea mesajului campaniei, mobilizarea civică și 

comunitară, schimbul de informații și date în timp real, urmărind indicatori comuni de 

implementare. 

Reprezentanții organizațiilor civice ale diasporei au dat asigurări că vor sprijini eforturile 

autorităților de promovare și diseminare a votului prin corespondență și au propus o nouă 

întâlnire online, în cadrul căreia să fie abordat subiectul votului la secțiile de votare din 

străinătate. 

Direcția comunicare 

21.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: roaep.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND PARTICIPAREA AEP LA SEMINARUL ONLINE PE 

TEMA ALEGERILOR ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19, ORGANIZAT DE 

INTERNATIONAL IDEA (20 IULIE 2020) 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-seminarul-

online-pe-tema-alegerilor-in-timpul-pandemiei-covid-19-organizat-de-international-idea-20-iulie-2020/ 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a participat, în data de 20 iulie 2020, la seminarul 

online cu tema Organismele electorale în fața provocărilor COVID-19: experiențe din 

Africa și Asia de Vest, organizat de Institutul pentru Inițiative de Dezvoltarea Economică 

Avansată (International IDEA). 

Evenimentul a reunit specialiști din domeniul electoral din state din Africa și Asia de Vest, 

dezbaterea fiind centrată pe experiențele administrațiilor electorale în organizarea de procese 

electorale în contextul pandemiei COVID-19. 

Reamintim că, pe fondul pandemiei COVID-19, au apărut noi provocări în domeniul electoral, 

aspect ce a  condus la amânarea alegerilor în anumite țări afectate de COVID-19, în timp ce 

altele au introdus măsuri speciale pentru desfășurarea alegerilor, fiecare dintre aceste decizii 

implicând riscuri, dar și oportunități pe termen scurt și lung. 

În cadrul evenimentului au fost lansate în discuție următoarele idei și mesaje: 

 Alegeri sau sănătate? 

 Pornind de la ipoteza că pandemia poate continua, este necesar ca organizarea 

alegerilor să fie adaptată actualului context epidemiologic; 

 Pandemia a afectat organismele electorale, angajații fiind obligați să facă față 

provocărilor generate de virusul COVID-19 și să își adapteze activitatea la noul context. 

Una dintre concluziile participanților la eveniment a fost aceea că nu există certitudinea 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-seminarul-online-pe-tema-alegerilor-in-timpul-pandemiei-covid-19-organizat-de-international-idea-20-iulie-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-participarea-aep-la-seminarul-online-pe-tema-alegerilor-in-timpul-pandemiei-covid-19-organizat-de-international-idea-20-iulie-2020/
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încetării pandemiei nici în anul 2021 și, în consecință, organismele electorale trebuie să fie 

pregătite să găsească soluții pentru organizarea alegerilor și în aceste condiții, având în 

vedere că democrația nu așteaptă. 

          Direcția comunicare 

21.07.2020 
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ROMÂNII DIN SPANIA EZITĂ SĂ MAI VINĂ ACASĂ ÎN VACANȚĂ, ÎN PLINĂ PANDEMIE 

VIDEO 

https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-spania-ezita-sa-mai-vina-acasa-in-vacanta-in-plina-pandemie-
video_1488673.html  
 

Mulți români din Spania au renunțat să mai vină în România din cauza creșterii alarmante a 

cazurilor de coronavirus și se tem pentru copiii și părinții lor rămași acasă. Pe de altă parte, 

evoluția pandemiei este imprevizibilă și nu vor să riște să rămână blocați în România și să-și 

piardă locurile de muncă din Spania. Corespondenta TVR Oana Dobrescu a stat de vorbă cu 

unii dintre ei. Un reportaj în exclusivitate, potrivit stiri.tvr.ro. 

Românii din diaspora sunt copleșiți de incertitudinea și nesiguranța generate de pandemia de 

coronavirus. Atât în Spania cât și în România numărul cazurilor este în continuă creștere, iar 

autoritaile anunță noi restricții de la o zi la alta. 

Citește și: Alte două orașe, la un pas de a intra în carantină: Va fi crunt! Va fi dezastru 

economic 

Din cauza epidemiei, mult așteptatele vacanțe din țară s-au transformat în ieșiri de sfârșit de 

săptămână la Marea Mediterană. 

Tot mai mulți români care trăiesc în Spania și-au anulat plecarea în România vara aceasta de 

teama creșterii cazurilor de coronavirus și au preferat să vină să își petreacă vacanța de vară 

în stațiunile de pe Costa Blanca. 

Calpe este una dintre destinațiile preferate de români de pe litoralul spaniol și datorită 

restaurantelor cu specific. 

Și în Spania situația este îngrijorătoare. Numărul focarelor a trecut de 200, iar un oraș din 

Turcia cu peste 30 de mii de locuitori a fost izolat și nimeni nu mai are voie să intre sau să iasă 

fără un motiv bine întemeiat. 

Autor: Ioana Necula, Redactor 

 

 

 

Sursă: stiripesurse.ro 

https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-spania-ezita-sa-mai-vina-acasa-in-vacanta-in-plina-pandemie-video_1488673.html
https://www.stiripesurse.ro/romanii-din-spania-ezita-sa-mai-vina-acasa-in-vacanta-in-plina-pandemie-video_1488673.html
http://stiri.tvr.ro/
https://www.bugetul.ro/alte-doua-orase-la-un-pas-de-a-intra-in-carantina-va-fi-crunt-va-fi-dezastru-economic/
https://www.bugetul.ro/alte-doua-orase-la-un-pas-de-a-intra-in-carantina-va-fi-crunt-va-fi-dezastru-economic/
https://www.stiripesurse.ro/autori/ioana-necula_1134/
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PURTAREA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE DEVINE OBLIGATORIE ÎN AUSTRIA ȘI MAREA 

BRITANIE 

http://stiri.tvr.ro/purtarea-ma-tilor-de-protec-ie-devine-obligatorie-in-austria-i-marea-britanie_866497.html#view  

 

În Austria, masca trebuie obligatoriu purtată de azi în toate spații închise. Măsura intră în 

vigoare și în Marea Britanie, unde premierul Johnson a anunțat relaxarea restricțiilor în etape. 

În Spania, în regiunea Madrid, se recomandă purtarea măștii și în casă. 

În timpul pandemiei au fost dispute în rândul oamenilor de știință despre utilitatea măștii. Însă 

recomandarea este tot mai clară că este utilă, a spus premierul britanic , care a anunțat o 

relaxare în etape a restricțiilor începînd cu 1 august. Amendă pentru refuzul de a purta masca 

în Anglia este de 100 de lire sterline, iar poliția va verifică respectarea prevederilor noii legi ce 

vizează sănătatea publică. 

Și Belgia anunță înăsprirea măsurilor în față creșterii cazurilor de coronavirus. Se introduce 

obligația de a purta masca în zonele foarte frecventate, cum ar fi piețe, străzi comerciale, 

restaurante și hoteluri. 

Acestea vor fi definite că atare de autoritățile locale. Pînă acum , masca era obligatorie în 

transportul în comun, magazine și cinematografe. Am cîștigat o bătălie, dar lupta impotruva 

noului coronavirus nu s-a încheiat, a avertizat premierul Belgiei. 

În Spania, s-au înregistrat peste 900 de cazuri noi în ultima zi. Se aplică reguli severe privind 

purtarea măștii în public, iar responsabilul pentru regiunea Madrid a avansat și ideea purtării 

lor acasă. Cînd sunt prezente persoane care nu locuiesc acolo. A admis însă că o asemenea 

recomandare este greu de pus în aplicare. 
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