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CU COLINDE DIN STRĂBUNI AM VENIT LA OAMENI BUNI – LA CONSULATUL 

GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI (VIDEO) 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2077/ 

 

Pentru românii din nordul Bucovinei lumina Naşterii s-a aprins în Pomul de Crăciun la 

Consulatul General al României la Cernăuţi în veşmânt îndoliat. Or, tradiţionala sărbătoare a 

Naşterii Mântuitorului a început la misiunea diplomatică română printr-un minut de reculegere 

în memoria ziaristului şi istoricului Dumitru Covalciuc, Excelenţa sa, dna Eleonora Moldovan, 

adjunctul său, ministru consilier Ionel Ivan, cu soţia Mioara, consulii Aurelian Rugină,  Edmond 

Neagoe, cu soţia Carmen, Alexandru Cotrău, exprimându-şi astfel recunoştinţa şi piosul 

omagiu pentru contribuţia culturală remarcabilă adusă de scriitor Limbii şi Culturii Române. 

 

 

 

Cu colinde din străbuni, au venit la oameni buni, aducând primii vestea minunată a Naşterii 

Pruncului Iisus, micuţii românaşi din grupa românească de la Grădiniţa nr.1 din Cernăuţi, 

însoţiţi de şefa instituţiei Nadia Boiko, cea mai isteaţă româncuţă din ceata prichindeilor, 

Veronica Andrieş, bătând la fereastra sufletului diplomaţilor cu o frumoasă urare: „Diplomaţi de 

viţă aleasă,/Ne primiţi cu steaua-n casă? /Să cântăm cu bucurie /Pentru scumpa Românie, /Pe 

la uşi, pe la fereşti, /Să răsune-n Bucureşti!”. 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2077/
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Cu mai multe „Pluguşoare”, „Căluţi” nepotcoviţi şi „Căpriţe”  răsfăţate, au semănat voie bună, 

urându-le diplomaţilor români „Mulţi ani!”, membrii Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie 

Română din Ucraina,  în frunte cu preşedinta Lilia Govornean, însoţiţi de elevi şi profesori de la 

toate şcolile cu limba română de predare din regiune. 

 Ca o taină magică s-a aprins steaua în pomul Crăciunului de la Consulat, purtată de  studenţi 

de la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene, însoţiţi de distinsul 

profesor universitar Lora Bostan, îmbrăcată în frumosul şi veritabilul costum naţional, 

colindători  de la ŞM nr.10,  coordonaţi de domnul director Alexandru Rusnac, ŞM nr. 13, în 

frunte cu dna director Eugenia Facaș și profesorul Nicolae Costaș, de la ŞM nr.17, coordonați 

de dna director Ludmila Pușcariova și dna profesor Elvira Marașciuc, de la Gimnaziul nr.6 

„Alexandru cel Bun” din municipiul Cernăuţi, însoţiţi de directorul Ion Ignat , etc. 

 

În lumina Sărbătorii Naşterii Domnului, cu speranţa ce însoţeşte Noul An, au înălţat frumoase 

şi  inedite colinde în magia Crăciunului de au răsunat de la Cernăuţi până în Ţară,membrii 
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Corului „Dragoş Vodă”, dirijat de maestrul Dumitru Caulea, şi gingaşele doamne, „Fetele din 

Bucovina”, îndrumate de Luminiţa Demianic, membrele Ansamblului „Ţărăncuţa” din Marşinţi, 

îndrumate de Sofia Roşca, discipolii Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească din 

Cernăuţi, însoţiţi  de directorul Centrului Bucovinean de Artă Cernăuţi, Iurie Levcic, scriitori, 

preşedinţi de societăţi, reprezentanţi ai mass-media de limba română, preoţi şi primari. 

Scriitorul şi traducătorul Mircea Lutic, decanul de vârstă al culturii, personalitate de vârf a 

literaturii române din Bucovina, a evocat simbolul Lerului, recitând câteva colinde şi versuri 

personale. 

  

Cu o urare prietinească, de la Storojineţ au tras plugul, pocnind vârtos din bici, Iaroslav Bartoş, 

şeful Administraţiei Raionale de Stat, şi primarul oraşului  Mykola Karliiciuk, însoţiţi de cei mai 

vestiţi colindători de pe moşia lui Iancu Flondor, cei mai harnici „Plugari”, membrii Ansamblului 

Etnofolcloric „Izvoraş”, îndrumaţi de îndrăgita cântăreaţă Victoria Costinean, colindători de la 

Iordănești, raionul Hliboca, conduși de preoții Gheorghe Moroz și Nicolai Mamolea, însoţiţi de 

primarul satului, domnul Gheorghe Lutic, de la Priscăreni, raionul Hliboca, coordonați de 

părintele paroh Ioan Banilean. 

 

Cu cele mai nobile gânduri, cu o urare aleasă, cu un car de succese şi noroc pentru distinşii 
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diplomaţi, tras de plăvani năzdrăvani, venim şi noi, ziariştii de la „Zorile Bucovinei”,  la 

fereastra  Consulatului General al României la Cernăuţi, trecem şi pe la toţi abonaţii,  cititorii 

ziarului „Zorile Bucovinei”, să le urăm de bine în anul care vine. Fie ca sărbătorile creştine de 

iarnă să le  aducă bucuria Crăciunului şi Anului Nou prin Speranţă, spiritul Crăciunului şi Anului 

Nou prin Pace, emoţia Crăciunului şi Anului Nou prin Iubire, să-i ningă în noaptea Anului Nou 

cu vise împlinite, aducându-le veste bună de la magi, ca prin tradiţia străbună să ne înălţăm 

spre dăinuire  prin lumina magică a  Limbii Române sub semnul Datinii, Credinţei şi  Iubirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: zorilebucovinei.com 
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LA VOLOCA, ÎN COMUNIUNE CU MISTERUL TRADIŢIEI (VIDEO) 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2078/ 

 

 

 

Dacă tradiţia este comuniunea cu misterul istoriei, atunci Revelionul se manifestă prin  credinţa 

unui nou început de speranţă. Împletindu-se într-un singur dor, ambele îşi au rădăcinile în 

adâncul veacurilor şi sunt păstrate la baştina mea în desaga sacrelor Datini Străbune. La 

Voloca,  unde trandafirii iubirii faţă de cântecul şi dansul popular  înfloresc în plină iarnă, 

Revelionul a sosit puţin mai devreme cu un splendid spectacol, organizat de  maestrul Ion 

Bodnar, conducătorul artistic al Ansamblului de instrumente populare „Trandafir” şi dirijorul 

Corului bisericesc,  în comun cu Ion Semeniuc, directorul Casei de Cultură din pitoreasca şi 

frumoasa vatră de vrednici români, care ştiu rostul la muncă, dar şi la voie bună, veselie. Or, 

asemenea clipe magice  ne readuc bucuria în viaţa speranţelor, ne torn pe rănile sufletului 

balsam de busuioc, întărindu-ne în nădejdea că Graiul Românesc, portul, cântecul şi dansul 

popular vor dăinui cât lumea pe acest picior de plai mioritic cu însemne istorice, cu români de 

viţă aleasă, care, ca voinicul din poveste, dincolo de orice furtuni ce suflă necontenit şi 

înnegurează zilele noastre, au stat şi stau zid de piatră în apărarea LIMBII ROMÂNE, identităţii 

naţionale. 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2078/
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Deşi până la premenirea anului mai era o săptămână, volocenii au luat-o din timp pentru a 

reuşi să le ureze tuturor şi să tragă o brazdă lată, cât Bucovina întreagă, încât clinchetul din 

Cernăuţi să răsune-n Rădăuţi, în Basarabia la cei drăguţi. Astfel, duminica precedentă, Voloca 

şi-a deschis porţile în Împărăţia Lerului, îmbrăcând înălţătoarea sărbătoare în veşmântul magic 

al Revelionului.   

Şi primarul Valentin Hlopina, şi veşnic tânărul şi ferice, energicul gospodar Ionică Semeniuc 

din Hruşăuţi, şi alţi fii vrednici ai comunei, printre care şi diplomatul român, dl Edmond Neagoe, 

consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, considerat „al lor” de către voloceni,  au 

fost prezenţi la tradiţionalul spectacol, dedicat noului an. Aducându-şi prinosul personal cu un 

emoţionant mesaj în suflul sărbătorii, distinsul diplomat român Edmond Neagoe a adresat şi 

felicitări din partea dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, 

menţionând hărnicia, patriotismul, talentul şi iubirea volocenilor faţă de sacrele valori naţionale 

româneşti. 
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Feeria sărbătorii primii au adus-o în scenă Moş Crăciun cu Crăciuniţa, ambii frumoşi, purtând 

veşminte brodate cu argintul cerului,  precum poţi întâlni doar în basme cu Feţi-frumoşi şi Ilene 

Cosânzene, aprinzând în Pomul Revelionului cele mai efervescente lumini din tezaurul folcloric 

al Volocii, alături de crăiţe din poveşti, ţigănci şi îngeraşi de la Poarta Raiului. O ceată aleasă 

pe sprânceană de plugari, ai celor mai de frunte gospodari, au ţinut plugul de coarne pe 

parcursul excepţionalului spectacol de câteva ore, ce-i drept, odihnindu-se puţin între timp, cât 

tinerii şi elevii de la ŞM Voloca cântau, iar membrii Ansamblului „Mărţişor” învârteau hora cu 

foc, acompaniaţi de Taraful „Trandafir”, dirijat de bagheta fermecată a lui Ion Bodnar, 

instrumentiştii cei mici, fiind îndrumaţi  de  Mihai Diaconu. 
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Stelele din Pomul Crăciunului s-au aprins, aruncând văpăi strălucitoare în sala frumos 

renovată a Casei de Cultură din comună, luminând calea cunoscutei şi îndrăgitei interprete 

Violeta Lupaşcu care „Colinda la Vefleem colo-n jos”, dar şi a celorlalţi cântători ce cu 

îndrăzneală îşi anunţă apariţia pe scena muzicii – Marius Ursuleac, Ana-Cristina Poclitar, 

Vladuţ Bodnar, Marina Gorda, Alexandra Paulencu, Ciprian Lupaşcu, instrumentiştilor Dumitru 

Ursulean şi Vladuţ Bodnar,  talentaţilor membri ai Ansamblurilor de dans  „Mărţişor”,  „Veselia”, 

Corului Gospodarilor, membrilor bisericii penticostale, un potpuriu de melodii populare 

dăruindu-i publicului spectator vestitele, în întreg spaţiul românesc, Fanfară din Voloca şi 

Taraful „Trandafir”, care au încheiat frumosul spectacol de Revelion. 

 

A fost un concert ce marchează un început de an nou, dar să nu ne bazăm doar pe ce este 

nou, renovator, să nu uităm să ducem în anul ce deja ne bate la uşa sufletelor ceea ce a fost 

mai bun din anul ce îşi numără de-acum clipele. Să nu uităm că doar onorându-ne trecutul 

 prin cinstirea şi glorificarea înaintaşilor, prin păstrarea Limbii Materne, Datinilor, Tradiţiilor, 

Portului, Dansului şi Cântecului Popular, vom avea continuitate, vom dăinui ca Neam. Deci, să 

fim mai buni, mai iertători, mai înţelepţi, păşind în Noul An cu dreptul. Mai presus de orice să 

prosperăm, dăinuind prin  Limba noastră Românească. 

 

 

 

Sursa: zorilebucovinei.com 
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ARHIVA DE STAT DIN CERNĂUŢI – 110 ANI DE LA FONDARE 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2076/ 

 

 

Fiecare ţară are propriul său patrimoniu ştiinţific şi cultural, o istorie zbuciumată, precum  e a 

noastră,  diferite tradiţii şi datini moştenite de-a lungul timpului, un anumit specific ce o 

definește. Toate aceste comori ale unui popor, creaţie a spiritului uman, trebuie, în primul rând, 

protejate de dispariţie spre a putea fi păstrate şi transmise mai departe generaţiilor următoare, 

pentru ca fiecare naţiune să fie cunoscută şi apreciată la adevărata sa valoare prin ceea ce a 

creat, prin ceea ce dovedeşte că este şi prin ce va lăsa moştenire istoriei schimbătoare cu 

suişuri şi coborâşuri. Încă din cele mai vechi timpuri ale antichităţii, acest tezaur documentar 

era păstrat de preoţi în temple, această practică fiind păstrată până în epoca modernă. Însăşi 

termenul latinesc „documentum”, înseamnă „a învăţa”,  „a da învăţătură”. 

De astfel, în Ţările Româneşti, unele începuturi de arhive au existat pe lângă curtea 

domnească încă prin sec.XV, pe vremea lui Petru Şchiopul  şi în scurta domnie a lui Mihai 

Viteazul,, mai târziu, actele importante ale cancelariei domneşti erau păstrate la Mitropolie şi 

alte aşezăminte bisericeşti. Arhivele Satului au luat fiinţă la Bucureşti în 1831, iar la Iaşi în 

1832. 

În timpul când ţinutul nostru făcea parte din Moldova lui Ştefan cel Mare, documentele se 

păstrau, de obicei, la curtea domnească, biserici,  mânăstiri sau la persoane particulare (boieri, 

moşieri  sau târgoveţi). Odată cu anexarea părţii de nord a Ţării Moldovei, în 1774, de către 

Imperiul Austro-Ungar, în noua provincie, denumită Bucovina, au fost create noi instituţii de 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2076/
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stat,  documentele păstrându-se în arhivele de pe lângă acestea. Deşi în Austria, încă din 

1838 a fost fondată o instituţie de arhivă naţională, la Cernăuţi i-a fiinţă,  abia  la 1 noiembrie 

1907, Arhiva Ţinutală a Bucovinei. 

 

După Unirea Bucovinei cu România şi instaurarea administraţiei româneşti,  Arhiva Ţinutală a 

Bucovinei este transformată   la 22 august 1924 în Comisiunea  arhivelor  statului din 

Bucovina, subordonată Ministerului Instrucţiunii, preşedinte al căreia a fost numit cunoscutul 

istoric şi activist politic Ion Nistor,  funcţia de director îndeplinind-o secretarii ei Simion Reli 

(1924-1933) şi Teodor Balan (1934-1941), începe o activitate foarte grea pentru arhiviştii din 

Cernăuţi în vederea întoarcerii documentelor referitoare la trecutul Bucovinei. În prezent în 

Arhiva de Stat din Cernăuţi se păstrează peste 900 de fonduri documentare numai din 

perioada interbelică (22 de ani), iar din perioada austriacă (144 de ani) numai aproximativ 150 

de fonduri documentare. În 1938, Comisiunea  arhivelor  statului din Bucovina a fost 

reorganizată în Direcţia Regională a Arhivelor Statului din  Cernăuţi, condusă nemijlocit de 

Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România cu sediul în Bucureşti, a fost lichidată în 

martie 1944, după cea de-a doua „eliberare” a ţinutului de către sovietici, în acelaşi an  fiind 

recreată ca Arhivă Regională de Stat Cernăuţi a Republicii Ucrainene, iar din 1991 –  devine 

Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi, instituţia respectivă numărându-se  printre cele mai vechi şi 

bogate în materiale importante din trecutul istoric, în fondurile ei păstrându-se documente din 

diferite perioade – austro-ungară, românească, sovietică şi ucraineană, în limbile germană, 
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română, rusă şi ucraineană. Volumul fondurilor documentare din Arhiva Regională Cernăuţi 

este al doilea în Ucraina după cel al Arhivei Istorice Centrale din or. Lviv. 

La 22 decembrie curent, una dintre cele mai vechi şi bogate instituţii de arhivă din ţară, Arhiva 

Regională de Stat Cernăuţi,  şi-a sărbătorit jubileul de 110 ani. În această perioadă de timp, 

aici a fost adunat un valoros tezaur -  în fondurile Arhivei se află importante documente 

începând cu secolul  al XV-lea şi până în prezent, instituţia respectivă devenind unică prin 

valoroasele materiale, documente, referitoare nu doar la istoria ţinutului bucovinean, ci şi la 

cea a Austriei, României, Basarabiei, şi a altor ţări europene. În perioada respectivă aici au 

activat arhivişti şi savanţi, care au adunat, cercetat şi valorificat documentele Fondului Naţional 

de Arhivă ce sunt o comoară incontestabilă pentru viitoarele generaţii. 

 

La festivităţile prilejuite de împlinirea a 110 ani de la înfiinţarea Arhivei Regionale de Stat 

Cernăuţi, cu un mesaj de salut au fost prezenţi dna Eleonora Moldovan, Consulul General al 

României la Cernăuţi, Oleg Staţevyci, adjunct al şefului ARS, Oleksandr Paskar, viceprimarul 

Cernăuţiului, Mykola Boreţ, conducătorul aparatului Consiliului Regional, Serhii Osaciuk, 

consulul onorific al Austriei în Cernăuţi, Hanna Skoreiko, docent la Universitatea din Cernăuţi, 

Iuri Ciornei, redactor „BukNews”, Maria Nikirsa, eminent arhivist şi cercetător, istoric, laureat al 

Premiului municipal „A. Kochanowskiego”, etc. 

Adresând mulţumiri autorităţilor şi oaspeţilor pentru prezenţă, directorul-interimar al Arhivei 

Svitlana Vykliuk, care a osârduit la organizarea excepţionalei sărbători a celor ce au nobilul 
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scop de a păstra patrimoniul poporului, de a lăsa drept moştenire urmaşilor istoria şi cultura 

străbunilor care au populat de veacuri aceste plaiuri mioritice şi a celor care s-au statornicit aici 

vremelnic, a făcut un scurt excurs în istoria instituţiei, cei mai buni specialişti-arhivişti fiind 

menţionaţi cu diplome de merit din partea direcţiei Arhivei şi autorităţilor locale. 

 

În cadrul festivităţilor s-a pus accentul şi pe importanţa, locul pe care îl merită în societate 

arhivele ca păstrătoare a memoriei culturii naţionale într-un conglomerat de culturi 

internaţionale, că ar necesita mai multă atenţie şi grijă din partea statului, doar în contextul 

abordării actuale sunt unul din cei mai competenţi furnizori de informaţie obiectivă, a păstrării 

memoriei umanităţii şi circuitului larg al valorilor şi ideilor mondiale, a punerii în valoare a 

diferitor culturi. Indiscutabil, ţinând păsul cu timpul, cercetarea în arhive este una dintre cele 

mai valoroase şi viabile ce scoate la lumina zilei,  din ascunzişurile istoriei, materiale inedite. 

Or, în fiecare document de arhivă se zbate o viaţă de om, fie ea chiar şi din trecut, iar pentru a 

o salva, informaţia trebuie stocată şi conservată, păstrată şi valorificată. Această informaţie – 

 istoria noastră, a altor naţiuni şi popoare,  constituie, practic,  patrimoniul mondial universal al 

umanităţii. 
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Cu 20 de ani în urmă, la jubileul de 90 de ani al Arhivei Regionale Cernăuţi  (de la dreapta, la 

stânga), arhiviştii - Svitlana Vykliuk (actualul director-interimar), Petru Grior, Felicia Toma, 

Galina.., Victoria Covalciuc, etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: zorilebucovinei.com 
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REPORTAJ RFI: ȘCOLILE ROMÂNEȘTI DIN UCRAINA, ÎNTRE LIMBA MATERNĂ ȘI 

LIMBA DE STAT 

http://www.tocpress.info/reportaj-rfi-scolile-romanesti-din-ucraina-intre-limba-materna-si-limba-de-stat/ 

 

 

În Ucraina, noua lege a educației a pus pe jar comunitatea românească – transmite RFI, care 

a realizat un reportaj în regiunea Cernăuți. Potrivit postului de radio menționat, noile prevederi 

ale legii educației din Ucraina restricționează accesul la învățământul în limba maternă pe 

motiv că minoritățile nu cunosc limba ucraineană suficient de bine cât să treacă testele finale 

la sfarsitul clasei a IX–a. Românii din Ucraina, însă, se tem că, în uma acestor modificări, își 

vor pierde cel mai de preț lucru: limba maternă. 

Într-adevăr, limba ucraineană trebuie să o cunoască toți, pentru că este limba de stat, 

dar, în același timp, vrem să ne lase și limba română, limba mamei de acasă – spun 

profesorii intervievați. 

Ascultați reportajul RFI Special realizat de Andreea Orosz în regiunea Cernăuți, Ucraina 

(AUDIO) 

 

 

Sursa: tocpress.info 

http://www.tocpress.info/reportaj-rfi-scolile-romanesti-din-ucraina-intre-limba-materna-si-limba-de-stat/
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-100208-reportaj-rfi-scolile-romanesti-din-ucraina-intre-limba-materna-si-limba-de-stat
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ROMÂNII AU DREPTUL SĂ RĂMÂNĂ ÎN IRLANDA CHIAR DACĂ NU MAI AU DE MUNCĂ. 

DECIZIA CEJ ESTE VALABILĂ ÎN TOATE ȚĂRILE UE 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/romanii-au-dreptul-sa-ramana-irlanda-chiar-daca-nu-mai-au-de-

munca-decizia-cej-este-valabila-toate-tarile-ue/ 

 

 

 

Persoanele din alte state membre al Uniunii Europene care desfășoară activități 

independente în Irlanda nu se mai confruntă cu pierderea statutului de rezident dacă nu au de 

muncă pe termen lung, după o hotărâre a Curții Europene deJustiție (CEJ). 

CEJ a constatat că guvernul irlandez a greșit atunci când i-a transmis unei românce care 

desfășura activități independente că și-a pierdut dreptul de a rămâne în Irlanda pentru că 

rămăsese fără serviciu mai mult de 12 luni. 

Nu este clar cât de mulți cetățeni non-irlandezi din UE se aflau în pericol de a-și pierde dreptul 

de ședere în acest mod. 

Cazul judecat la CEJ a fost cel al Floarei Gușă, care s-a mutat în Irlanda în 2007. Între 2008 și 

2012 a lucrat pe cont propriu ca tencuitor și a plătit impozite și contribuții la PRSI, după care 

nu și-ar mai fi găsit de muncă. 

Cererea pentru ajutor de șomaj i-a fost respinsă de Departamentul pentru Protecție Socială, 

care a anunțat-o că nu a demonstrat că mai are dreptul de a locui în Irlanda. 

Departamentul a susținut că femeia își pierduse statutul de lucrător care desfășura o activitate 

independentă, deoarece nu mai lucra și, prin urmare, nu mai îndeplinea condiția de a avea 

drept de ședere în temeiul directivei UE privind libera circulație. 

http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/romanii-au-dreptul-sa-ramana-irlanda-chiar-daca-nu-mai-au-de-munca-decizia-cej-este-valabila-toate-tarile-ue/
http://ziarulromanesc.net/observator/prim-plan/romanii-au-dreptul-sa-ramana-irlanda-chiar-daca-nu-mai-au-de-munca-decizia-cej-este-valabila-toate-tarile-ue/
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Românca a afirmat că dispoziția din directiva UE permite unui cetățean UE care nu mai 

lucrează sau nu mai profesează independent să își mențină statutul dacă suferă „un șomaj 

involuntar după ce a fost angajat mai mult de un an”. Autoritățile irlandeze au susținut că 

prevederea se aplică doar persoanelor care au lucrat ca salariați. 

Săptămâna trecută, Curtea Europeană de Justiție a menționat că din textul dispoziției nu se 

poate deduce dacă aceasta se referă numai la situații legate de angajați. Instanța a constatat 

că există diferențe între diferitele traduceri ale directive, ceea ce ar fi provocat confuzie. 

Instanța a constatat că, deși actul în ansamblu face o distincție între cetățenii activi din punct 

de vedere economic și cei inactivi, aceasta nu face distincție între salariați și cei care 

desfășoară activități independente. 

Interpretarea directivei în sensul că se aplică numai angajaților ar introduce o diferență 

nejustificată în tratamentul celor două grupuri și ar fi deosebit de nejustificată în cazurile în 

care o persoană care desfășoară o activitate independentă a contribuit la sistemul de 

securitate socială și fiscal, este decizia instanței europene. 

O purtătoare de cuvânt a ministrului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială a 

declarat că oficialii au luat în considerare decizia, scrie The Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: ziarulromanesc.net 

https://www.thetimes.co.uk/article/jobless-romanian-has-right-to-stay-in-ireland-court-rules-7tw0g2zw5
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ROMÂNII POT CUMPĂRA VECHIME PENTRU PENSIE ŞI ÎN 2018. CEI DIN STRĂINĂTATE 

POT DESEMNA PRIN PROCURĂ SPECIALĂ O PERSOANĂ CARE SĂ SEMNEZE 

CONTRACTUL 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/romanii-pot-cumpara-vechime-pentru-pensie-si-2018-cei-din-

strainatate-pot-desemna-prin-procura-speciala-persoana-care-sa-semneze-contractul/ 

 

Românii care n-au ajuns încă la vârsta de pensionare pot să-și plătească retroactiv contribuția 

la pensii pentru cinci ani, dacă au perioade în care n-au fost asigurați în niciun sistem 

autohton. Astfel, persoanele interesate pot să încheie contracte cu casele teritoriale de pensii 

până la finele anului 2018, termenul de 31 decembrie 2017 fiind prelungit recent, prin lege, cu 

încă un an. 

Până la finalul anului 2018, românii au ocazia temporară de a achita retroactiv contribuţia la 

pensii pentru perioade anterioare în care n-au fost asiguraţi în niciun sistem de pensii, însă 

numai în limita a cinci ani. 

Orice persoană care încă nu a ieşit la pensie şi care are perioade anterioare neasigurate în 

niciun sistem de pensii, poate cumpăra vechime în muncă în limita a cinci ani anteriori datei 

încheierii contractului de asigurare. Perioadele pentru care se fac plăţi retroactive sunt 

„valorificate pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei 

anticipate parţiale şi a pensiei de invaliditate”, a precizat, pentru avocatnet.ro, Gabriela Pintea, 

consilier juridic. Mai precis, plata retroactivă a contribuţiei permite completarea stagiului de 

cotizare pentru obţinerea acestor tipuri de pensii în sistemul public. 

Iniţial, ultima zi de plăţi retroactive urma să fie 27 aprilie 2017, însă Guvernul şi Parlamentul au 

prelungit succesiv acest termen, întâi până la 31 decembrie 2017 şi apoi până la 31 decembrie 

2018. Dacă spre finele anului viitor vor exista numeroase solicitări ale cetăţenilor pentru o 

nouă prelungire, este posibil ca Executivul sau Legislativul să ia serios în calcul această 

variantă. 

http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/romanii-pot-cumpara-vechime-pentru-pensie-si-2018-cei-din-strainatate-pot-desemna-prin-procura-speciala-persoana-care-sa-semneze-contractul/
http://www.gazetaromaneasca.com/utile/legislatie/romanii-pot-cumpara-vechime-pentru-pensie-si-2018-cei-din-strainatate-pot-desemna-prin-procura-speciala-persoana-care-sa-semneze-contractul/
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Plata retroactivă pentru românii din străinătate 

Contractul de asigurare se poate încheia şi de către un individ mandatat (adică desemnat prin 

procură specială) de către persoana interesată de plata retroactivă a contribuţiei. În acelaşi 

timp, plata se poate face inclusiv prin virament într-un cont bancar indicat de casa teritorială de 

pensii. 

Suma de plată crește anual 

În momentul în care a apărut prima lege care permitea cumpărarea de vechime, suma de plată 

pe ultimii cinci ani era de puțin peste 15.000 de lei, în funcție de valoarea punctului de pensie 

din ultimii cinci ani pentru care fusese dat actul normativ, respectiv Legea nr. 186/2016. 

Ulterior, suma de plată pe cei cinci ani de muncă ce puteau fi cumpărați a început să crească, 

deoarece calculele s-au făcut la valoarea crescândă a punctului de pensii. Anul acesta, cine 

cumpără vechime retroactiv sau a cumpărat deja pe termenul maxim de cinci ani prevăzut de 

lege a plătit aproximativ 18.000 de lei, aproape 4.000 de euro. Anul viitor suma crește. Cine 

plătește aceste sume va fi asigurat la nivelul pensiei minime, adică atunci când va ieși la 

pensie, pentru perioada cumpărată retroactiv, omului îi revine pensia minimă pe respectiva 

perioadă. Tocmai de aceea, legiuitorul a precizat că aceasta este suma minimă de plată 

retroactiv. Cine vrea să se asigure pentru o pensie mai mare poate să plătească mai mulți bani 

la Casa de Pensii, dacă își permite să facă acest lucru. 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

20 

Unde se poate încheia contractului de asigurare 

Contractul de asigurare se poate încheia cu casa de pensii de la domiciliul/reşedinţa persoanei 

interesate. De exemplu, dacă persoana interesată stă în judeţul Prahova, aceasta trebuie să 

se adreseze casei locale de pensii din judeţ care este cea mai apropiată de domiciliul ei. 

În perioada stabilită de lege pentru încheierea contractelor de asigurare (27 octombrie 2016 – 

31 decembrie 2018), persoanele interesate de plata retroactivă a contribuţiei pot încheia mai 

multe contracte de acest fel. „Întrucât legea nu interzice, persoanele interesate pot încheia (…) 

unul sau mai multe contracte de asigurare socială, pentru perioade diferite”, a lămurit Gabriela 

Pintea, cu precizarea că cerinţa de bază „este aceea ca aceste perioade să nu depăşească 

cinci ani anteriori datei încheierii contractului”. 

Fiecare persoană interesată poate plăti retroactiv pentru una sau mai multe perioade 

anterioare neasigurate, la alegere, în limita celor cinci ani. De exemplu, dacă o persoană vrea 

să achite pentru o singură lună, atunci achită pentru o singură lună, iar dacă o altă persoană 

vrea să achite pentru un an, atunci achită pentru un an. 

 

Doar ultimii cinci ani pot fi cumpăraţi 

Plata retroactivă pentru contribuţia la pensii este valabilă pentru perioade anterioare 

neasigurate, însă numai în limita a cinci ani. Concret, plata se poate face pentru perioade 

cuprinse între data încheierii contractului de asigurare socială cu casa de pensii şi ultimii cinci 

ani anteriori acestei date. De exemplu, o persoană care încheie astăzi contractul de asigurare 

poate face plăţi retroactive pentru perioada cuprinsă între decembrie 2012 şi decembrie 2017. 
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Aşadar, de exemplu, nu se pot face plăţi retroactive pentru anul 2002 sau pentru anul 1995. 

Perioadele pentru care se poate face plata retroactivă trebuie neapărat să fie neasigurate 

(adică să nu se fi plătit deja pentru ele contribuţia la pensii sau în timpul lor persoana 

interesată să nu fi fost obligată la asigurarea în sistemul public de pensii). 

Pensionarii nu pot plăti retroactiv contribuţia 

Persoanele pensionate nu pot face plăţi retroactive. Plata retroactivă a contribuţiei la pensii 

este strict pentru completarea stagiului de cotizare (sau, în alte cuvinte, a vechimii în muncă). 

Stagiul de cotizare este necesar pentru a obţine pensia pentru limită de vârstă, pensia 

anticipată, pensia anticipată parţială şi pensia de invaliditate, potrivit Legii nr. 263/2010. De 

exemplu, un bărbat născut în noiembrie 1970 poate obţine pensia pentru limită de vârstă în 

noiembrie 2035, însă numai dacă are cel puţin 15 ani de stagiu de cotizare (adică 15 ani 

munciţi legal). Vârsta standard de pensionare poate fi redusă, de exemplu, pentru persoanele 

care au lucrat în condiţii deosebite. 

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: ziarulromanesc.net 
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DIANA STROIA, NOUL CONSUL ONORIFIC AL ROMÂNIEI ÎN ȚARA GALILOR. ESTE DE 

16 ANI ÎN MAREA BRITANIE 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/diana-stroia-noul-consul-onorific-al-romaniei-tara-galilor-este-de-

16-ani-marea-britanie/ 

 

Plecată de 16 ani în Marea Britanie, gălățeanca Diana Stroia a devenit consul onorific al 

României în Țara Galilor. 

Nu este o slujbă remunerată, scrie ziarul Viața Liberă din Galați, ci o misiune care înseamnă 

100% voluntariat.  

 

Diana Stroia este cetățean britanic, director de finanțe al companiei Comcen, dar și-a propus 

să își dedice o parte a activității sale în folosul românilor. 

Într-un interviu acordat ziarului Viața Liberă, Diana Stroia povestește despre ce înseamnă viața 

de emigrant, cum a ajuns în Marea Britanie și greutățile prin care a trecut până a ajuns să 

răzbată în această lume. 

„Am plecat în 2001, în luna de miere”, își amintește ea. „Nu am plecat cu gând să rămân. De 

fapt, mereu mi-am dorit să revin și am privit rămasul în Marea Britanie ca pe ceva temporar. 16 

ani mai târziu, iată-mă cetățean britanic și tot cu inima la România.” 

Ce înseamnă să îţi construieşti o carieră de succes în Marea Britanie? Câtă muncă şi 

efort sunt necesare? 

«Când am ajuns la Londra, acum 16 ani, oferta de muncă pentru femeile românce abia venite 

era foarte limitată: curățenie, lucrul în restaurant, în baruri, în sectorul hotelier. Din punct de 

vedere al restricțiilor pe piața muncii, pentru români nu era simplu să poți lucra legal în Marea 

http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/diana-stroia-noul-consul-onorific-al-romaniei-tara-galilor-este-de-16-ani-marea-britanie/
http://ziarulromanesc.net/observator/comunitate/diana-stroia-noul-consul-onorific-al-romaniei-tara-galilor-este-de-16-ani-marea-britanie/
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Britanie; dar mereu am insistat să lucrez legal și să fac totul conform cu legea. 

Țin minte că am mers cu un prieten de familie la restaurantul unde lucra el, să “încerc” meseria 

de ospătăriță. Nu mi-a luat mult să realizez că nu fac o treabă bună. La final de tură, am predat 

șorțul, le-am mulțumit și am plecat acasă tristă. Am simțit că nu eram bună de nimic, engleza 

mea era mediocră, cu toate că acasă traduceam ad-hoc și mi se părea ca “știu engleză”; în 

seara respectivă, mi s-a părut că nu înțelegeam nimic în jur, parcă aveam limba legată și 

urechile astupate. Am ajuns acasă plângând, descurajată și hotărâtă să mă întorc în România. 

Sunt creștină, cred în Dumnezeu, și mi-am zis că am ajuns la Londra cu un scop și că diploma 

mea de facultate nu e doar o bucată de hârtie. Am pornit încrezătoare înspre Job Centre și, în 

naivitatea mea, am aplicat la un singur post care mi-a sărit în ochi: recepționist la o firma de 

concesii. 

La câteva ore după ce am trimis cererea pe e-mail, am primit un telefon și am fost chemată la 

interviu. Mi-am făcut dosarul cu traducerea foii matricole din facultate, diploma tradusă, CV etc 

și am fost intervievată de directoarea de finanţe, Nilufer, care s-a uitat în dosarul meu, apoi s-a 

uitat la mine și m-a întrebat: „Tu chiar vrei postul ăsta de recepționist?”. Eu, entuziasmată, am 

spus un DA hotărât. A chemat-o pe una dintre contabilele din departamentul ei și, împreună, 

mi-au pus întrebări pur contabile, al căror răspuns l-am știut. S-au uitat una la alta și apoi 

Nilufer mi-a spus: „Eu am alt post pentru tine, am un post de asistent contabil. Ești 

interesată?”. Mai să cad de pe scaun! Nu m-am așteptat la așa ceva. În schimb, mi-am văzut 

rugăciunea ascultată.» 

Ce a urmat? 

«A fost greu, foarte greu. Uneori eram în birou de la 9 dimineața până la 10 seara. Anul 

financiar se termină pe 31 decembrie şi noi, eu şi Nilufer, eram în birou în Ajun de Crăciun 

până seara târziu, ca să terminăm rapoartele şi jurnalele. 

Anul acela nu am avut Crăciun şi Revelion – am fost la serviciu şi nu am primit un ban în plus 

peste orele petrecute peste program. Nici nu am cerut. Eram fericită şi recunoscătoare că am 

de lucru, că pot lucra în domeniul în care m-am calificat, să învăț meserie și să văd rodul 

muncii mele. Acolo am învățat contabilitatea practică; teoria o știam din facultate. De acolo, 

totul a fost natural. Nu am cerut niciodată o mărire de salariu; angajatorii apreciază asta și 
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onorează munca. Ca în orice lucru bun, efortul şi munca trebuie împletite cu integritatea și 

răbdarea, o atitudine pozitivă, proactivă și o dorința sinceră de a învăța. Astea se aplică 

oriunde în lume, nu doar în Marea Britanie. Principiile astea mi-au fost insuflate de mică de 

către bunici și părinți, care mereu ne-au încurajat să fim “oameni”.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: ziarulromanesc.net 
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SITUAȚIA LA FRONTIERĂ: ÎN ULTIMELE 24 DE ORE TRAFICUL DE PERSOANE ȘI 

MIJLOACE DE TRANSPORT A CRESCUT CU 35% 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/romania/situatia-la-frontiera-ultimele-24-de-ore-traficul-de-persoane-si-

mijloace-de-transport-crescut-cu-35/ 

 

 

 

În ultimele 24 de ore, traficul de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a 

fost de peste 144.000 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară 

şi de aproximativ 32.600 treceri mijloace de transport. Cu o zi înainte, aceeași statistică indica 

106.000 treceri persoane şi aproximativ 27.000 treceri mijloace de transport, transmite Poliția 

de Frontieră, ceea ce indică o creștere de peste 35% în ultimele 24 de ore. 

Reamintim că accesând aplicaţia on-line „Media timpilor de aşteptare în punctele rutiere de 

trecere a frontierei deschise traficului internaţional”, la 

adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/, se pot vizualiza punctele de trecere a 

frontierei, care sunt marcate, în funcţie de trafic şi timpii de aşteptare în culori diferite. 

Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze 

traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute. 

În zonele de competenţă – punctele de trecere şi  “frontiera verde” – poliţiştii de frontieră au 

constatat: 

 20 fapte ilegale (12 infracţiuni şi 8 contravenţii) săvârşite atât de cetăţeni români cât şi 

străini; 

http://www.gazetaromaneasca.com/focus/romania/situatia-la-frontiera-ultimele-24-de-ore-traficul-de-persoane-si-mijloace-de-transport-crescut-cu-35/
http://www.gazetaromaneasca.com/focus/romania/situatia-la-frontiera-ultimele-24-de-ore-traficul-de-persoane-si-mijloace-de-transport-crescut-cu-35/
http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

26 

 au fost descoperite, independent sau în colaborare cu alte instituţii, bunuri nedeclarate 

(ce urmau a fi introduse ilegal în ţară), care depăşeau plafonul vamal admis ori 

suspecte a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ 16.000 lei; 

 valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la aproximativ 6.000 lei; 

 nu s-a permis intrarea în ţară a 4 cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile 

prevăzute de lege şi de asemenea, nu s-a permis ieşirea din România unui număr de 

15 cetăţeni români din diferite motive legale. 
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