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AVEM CONSTITUŢIE BUNĂ ŞI DREPTURI PE HÂRTIE 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2329/ 

 

Astăzi e zi nelucrătoare în Ucraina, odihna cetăţenilor prelungindu-se tocmai până luni. Avem 

timp suficient nu doar pentru a sărbători, ci şi a cugeta asupra perioadei de 22 de ani, parcurse 

de la acea noapte, numită „istorică”, când deputaţii Radei Supreme au adoptat o nouă Lege de 

bază a ţării – prima Constituţie a statului ucrainean independent, deschizând o nouă eră în 

istoria Ucrainei. Ne-am bucurat şi noi, românii, deveniţi minoritari şi neautohtoni pe pământul 

strămoşesc, crezând că, eliberându-ne de jugul imperiului sovietic, într-adevăr, ni se deschid 

perspective frumoase privind renaşterea şi propăşirea naţională, într-un stat democratic, cu 

vocaţie europeană. 

 

Am crezut fierbinte şi am luat în serios drepturile declarate şi garantate de noua Constituţie, 

îndeplinindu-ne conştiincios datoriile cetăţeneşti. Doar Legea fundamentală, în special, art. 24 

din Constituţia Ucrainei, specifică faptul că cetăţenii au drepturi şi libertăţi constituţionale egale 

în faţa legii. Pretenţiile de superioritate sau impunerea de restricţii bazate pe rasă, etnie, 

culoarea pielii, credinţe religioase, politice sau de alt tip, gen, statut social, avere, loc de 

reşedinţă, limbă sau alte caracteristici sunt interzise prin lege. 

Aşa ar trebui să fie, însă, cu trecerea timpului ne convingem tot mai mult că drepturile 

garantate sunt o ficţiune, o poveste în care nici copiii nu mai cred. Nu mă refer la 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2329/
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nerespectarea drepturilor sociale, care îi afectează deopotrivă pe toţi cetăţenii de rând. Paralel 

cu acestea, noi, minoritarii, suferim şi din cauza discriminării naţionale, îndeosebi a desfiinţării 

legale a învăţământului în limba română, ceea ce-i o persiflare a dreptului constituţional la 

limba maternă. Nu mai contează că şi celelalte drepturi sunt declarative, atunci când ţi se 

smulge inima din piept, când eşti lipsit de suflet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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BUCOVINA CEDATĂ, RĂPITĂ ŞI ÎNSTRĂINATĂ 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2330/ 

 

 

 

S-au împlinit 78 de ani de la cedarea, răpirea şi înstrăinarea de Ţara–mamă a nordului 

Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutului Herţa. Or, Golgota neamului românesc a început de la 

28 iunie 1940. La 26 iunie 1940, la București este primit ultimatumul URSS - cedarea 

Basarabiei și nordului Bucovinei, urmare a   ruşinosului Pact Ribbentrop-Molotov. 

 În acel tragic moment istoric, România era guvernată de Regele Carol al II-lea care făcuse un 

lucru inadmisibil pentru un conducător  – a lichidat fizic persoana charismatică a Căpitanului și 

întemeietorului Legiunii Arhanghelului Mihail – Corneliu Zelea Codreanu, precum și a altor 

membri de vârf ai legiunii, înscenând o evadare din închisoare. Omorârea și arestările în 

proporție de 90% din conducerea Legiunii Arhanghelului Mihail i-a dezorganizat pe legionari, 

aducând la cârma mișcării o persoană mediocră și foarte controversată, precum Horia Sima. 

Legionarii se răzbună pe guvernare prin asasinarea Primului-ministru Armand Călinescu, după 

care oamenii regelui Caroll II-lea reacționează prin metode medievale, atentatorii fiind 

executați pe loc și lăsați cu zilele să putrezească în stradă. În acele tragice zile având loc  sute 

de execuții. 

Primind ultimatumul, Regele Carol II-lea, rămas fără parlament, convoacă Consiliul de 

Coroană în două ședințe – la amiază și în seara zilei de 27 iunie 1940, în componența a 27 de 

miniștri și consilieri regali. În cea de-a doua şedinţă a Consiliului 19 acceptă cedarea 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-romanilor-de-pretutindeni-sarbatorita-in-torrejon-de-ardoz-spania/
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teritoriului, iar șase membri ai guvernului au votat pentru rezistență pe Nistru: Nicolae Iorga, 

Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ștefan Ciobanu, Ernest Urdăreanu). 

Guvernul sovietic a cerut evacuarea Basarabiei și a nordului Bucovinei în termen de patru zile, 

Acest termen nu a fost însă respectat. Administrația și Armata română cedează şi se retrag de 

pe teritoriile dintre Prut și Nistru ale României, din nordul Bucovinei, iar în ziua de 28 iunie 

1940 primele unități militare sovietice pătrund în teritoriile supuse ultimatumului. Astfel începea 

ocuparea criminală de către armata sovietică a teritoriilor românești, foste părți ale 

Principatului Moldova Independent, numite  Basarabia și Bucovina, părți ale României ca 

succesoare de drept a Principatului Moldova și Principatului Munteniei (Historia ro.). 

Retragerea trupelor române, depășite de formațiuni motorizate sovietice şi hărţuite de acestea, 

 a fost îngreunată și de etapele lungi, pe care erau forțate să le execute, precum și din cauza 

intenției guvernului român de a nu provoca incidente cu trupele sovietice. Înarmată până în 

dinţi, cu tancuri, în dimineaţa zilei de 29 iunie, armata sovietică,  ocupând Cernăuţiul şi nordul 

Bucovinei, a pătruns în Herţa, care nu figura în Pactul Hitler-Stalin din 23 august 1939.. 

Crezând că este o greșeală, căpitanul Ioan Boroș, care comanda Bateria 1, instalată pe poziție 

în sprijinul unui detașament de infanterie,  însoțit de sublocotenentul de rezervă Alexandru 

Dragomir și de câțiva soldați, a încercat să-i oprească, explicându-le rușilor că au trecut limita 

de demarcație și că trebuie să se întoarcă. Pentru a-i intimida și a-i convinge, sublocotenentul 

Dragomir a tras un foc de pistol în aer. Atunci sovieticii au tras cu mitralierele de pe tancuri, 

căpitanul Ioan Boroș, sublocotenentul Alexandru Dragomir și un soldat evreu pe nume 

Solomon, au căzut morţi. Împrejurările morții căpitanului Ioan Boroș au fost confirmate de către 

C. Arig, fost soldat în bateria căpitanului Ioan Boroș, emigrat apoi în Israel. 

Căpitanul Ioan Boroș era căsătorit de zece luni și aștepta un copil, pe care nu i-a fost dat să-l 

vadă vreodată. Cu un an mai târziu, după eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei, 

guvernatorul Bucovinei a dispus ridicarea la Herța a unei troițe în amintirea celor trei eroi 

români,  căzuți la datorie. La parastasul de pomenire ce a avut loc la școala din localitate, 

unde a fost prezentă şi soția cu fiica Ionița a căpitanului Ioan Boroș, guvernatorul Bucovinei a 

prins la gâtul fetiței de un an o cruciuliță de aur, pe care scria:”De la tăticul tău”. Trupul 

căpitanului Ioan Boroș a fost înmormântat la Dorohoi cu onoruri militare, ulterior a fost 
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reînhumat la Bacău. 

După răpirea şi ocuparea teritoriilor Ţării de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare au început 

masacrele românilor în Lunca Prutului, la Fântâna Albă, deportările în Siberia, 

Kazahstan, exterminaţi în gulaguri şi închisori, decedaţi de foame şi muncă silnică în lagărele 

morţii de pe ţărmurile lacului Onega etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 
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GUVERNUL ROMÂNIEI OFERĂ STAGII DE SPECIALIZARE PENTRU 300 DE CADRE 

DIDACTICE DIN ȘCOLILE ROMÂNEȘTI DIN UCRAINA 

http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2327/ 

 

 

 
 
Guvernul României oferă stagii de specializare pentru 300 de cadre didactice din școlile 

românești din Ucraina, cărora le sunt suportate cheltuielile de participare la cursuri (prin 

bugetul Ministerului Educației Naționale), fiecare cursant beneficiind de cazare și masă (mic 

dejun, prânz, cină), precum și de o bursă în valoare de 300 lei/stagiu. 

Centrele universitare care oferă aceste stagii de formare sunt Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: zorilebucovinei.com 

http://www.timpromanesc.ro/cursuri-de-limba-romana-la-berlin/
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ÎN URMĂTORII DOI ANI, PROCURORII ROMÂNI ȘI MOLDOVENI VOR COLABORA ÎN 

ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

https://www.timpromanesc.ro/in-urmatorii-doi-ani-procurorii-romani-si-moldoveni-vor-colabora-in-activitati-de-

formare-profesionala/ 

 

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a participat, în cursul zilei de 25 iunie a.c.,  la 

Sesiunea a V-a a Comisiei Interguvernamentale România – Republica Moldova pentru  

Integrare Europeană, reuniune în cadrul căreia s-a discutat și despre consolidarea relațiilor 

bilaterale între autoritățile judiciare ale celor două state, care să conducă la extinderea 

cooperării în domeniu. 

Iurii Garaba, adjunctul procurorului general al Republicii Moldova, a vizitat Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Din partea Ministerului Public au participat la 

întrevedere, Augustin Lazăr, procurorul general al PÎCCJ, Bogdan Licu, adjunct al procurorului 

https://www.timpromanesc.ro/in-urmatorii-doi-ani-procurorii-romani-si-moldoveni-vor-colabora-in-activitati-de-formare-profesionala/
https://www.timpromanesc.ro/in-urmatorii-doi-ani-procurorii-romani-si-moldoveni-vor-colabora-in-activitati-de-formare-profesionala/
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general, Adriana Șandru, și Ionel Senteș, consilieri ai procurorului general, Romulus Varga, 

procuror șef al Secției de urmărire penală și criminalistică, Nadina Spînu, procuror șef al 

Serviciului de cooperare judiciară internațională, relații internaționale și programe. 

Având în vedere experiența proprie pre și post aderare la Uniunea Europeană, Ministerul 

Public și-a oferit disponibilitatea de a acorda asistență tehnică Procuraturii Generale a 

Republicii Moldova în cadrul procesului de reformă a justiției. Totodată, s-a convenit pentru 

perioada 2018 – 2020 implicarea și colaborarea procurorilor români și moldoveni în activități 

de formare profesională, ceea ce va facilita contactul direct dintre colegii din cele două țări, 

precum și ridicarea nivelului de profesionalizare și specializare pe domenii de investigații 

specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA UNIVERSALĂ A IEI, SĂRBĂTORITĂ LA LONDRA 

http://www.mprp.gov.ro/web/ziua-universala-a-iei-sarbatorita-la-londra/ 

 

Cu prilejul deplasării în Marea Britanie, în contextul Galei „100 pentru Centenar”, luni, 25 iunie 

a.c., ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat la un 

eveniment care a marcat Ziua Universală a Iei, celebrată în Londra. Evenimentul a fost 

organizat de Institutul Cultural Român la Londra în parteneriat cu Ambasada României şi 

asociaţia Romanian Women in the UK. Expoziția din Galeria Brâncuși a inclus vernisajul unei 

expoziţii de artă textilă tradițională, urmat de un concert de muzică românească. 

„Celebrăm și în acest an Ziua Universală a Iei, drept un simbol al unicității și creativității 

spațiului românesc. Frumusețea iei noastre, complexitatea motivelor folosite, poveștile și 

istoriile cusute pe pânza ei fină a impresionat o lumea întreagă, fiind un prilej de inspirație 

pentru scriitori, artiști plastici, creatori de modă români și străini. Iată că astăzi vorbim despre 

ie ca despre un brand de țară. În acest sens, aș vrea să le mulțumesc tuturor românilor de 

pretutindeni care au grijă să simtă și trăiască românește în afara granițelor și care se identifică 

cu minunata tradiție a portului popular. Implicarea și proiectele dumneavoastră reflectă forța 

spiritului românesc, în acest An Centenar, sau cum îmi place mie să-l numesc, Anul Centenar 

al Românilor de Pretutindeni. Sincere felicitări și hai RomânIE! ”, a declarat ministrul Intotero. 

Evenimentul s-a încheiat cu un concert susţinut de DJ Nico de Transilvania şi Monica Madaş 

(aka Monooka), două muziciene de origine română stabilite în Marea Britanie. 

 

http://www.timpromanesc.ro/lisabona-citeste-romaneste/
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Sursă: mprp.gov.ro 
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#CENTENARDIPLOMATIC GABRIELA DANCĂU: ROMÂNII S-AU INTEGRAT ÎN SPANIA, 

DAR LE ESTE DOR DE ȚARĂ ȘI UNII ANALIZEAZĂ PERSPECTIVA REÎNTOARCERII 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/06/28/centenardiplomatic-gabriela-dancau-romanii-s-au-integrat-

in-spania-dar-le-este-dor-de-tara-si-unii-analizeaza-perspectiva-reintoarcerii--135944 

 

 

Ridicarea relaţiei bilaterale româno-spaniole la nivel de Parteneriat Strategic a însemnat, 

practic, intrarea României în grupul restrâns al ţărilor UE cu care Spania are acest nivel de 

maximă prioritate şi consistenţă al raporturilor bilaterale, în acest cadru, precum şi în contextul 

Centenarului Marii Uniri şi apropiatei preşedinţii române a Consiliului UE, fiind avută în vedere 

şi realizarea primei reuniuni interguvernamentale româno-spaniole, a declarat ambasadorul 

României în Spania, Gabriela Dancău, într-un interviu acordat AGERPRES. 

 

Comunitatea românilor din Spania este în continuare a doua cea mai numeroasă, după cea 

din Italia, a confirmat Gabriela Dancău, subliniind că aceasta comunitate este activă, 

puternică, bine integrată în mediul spaniol. Dar diplomatul român a remarcat totodată că 

românilor din Spania le este dor de ţara lor şi unii dintre aceştia analizează perspectivele de 

întoarcere în România. Prin urmare, pentru cei care doresc să revină în ţară ambasada 

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/06/28/centenardiplomatic-gabriela-dancau-romanii-s-au-integrat-in-spania-dar-le-este-dor-de-tara-si-unii-analizeaza-perspectiva-reintoarcerii--135944
https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2018/06/28/centenardiplomatic-gabriela-dancau-romanii-s-au-integrat-in-spania-dar-le-este-dor-de-tara-si-unii-analizeaza-perspectiva-reintoarcerii--135944
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României la Madrid şi consulatele româneşti în Spania au promovat iniţiative printre care se 

numără şi sesiuni de informare pentru programul guvernamental "Diaspora Start-Up", iar 

numărul mare al participanţilor a arătat interesul românilor pentru reîntoarcerea în ţară, potrivit 

diplomatului român. 

 

Răspunzând unei întrebări legate de cazurile de exploatare în muncă, ambasadorul român a 

atras atenţia că o bună parte a cazurilor de nerespectare a drepturile muncitorilor sunt cauzate 

de faptul că românii nu îşi cunoşteau destul de bine drepturile, motiv pentru care atât 

autorităţile din România, cât şi ambasada şi consulatele româneşti din Spania desfăşoară 

constant campanii de informare în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile pieţei de muncă în 

străinătate şi semnele care avertizează posibile cazuri de exploatare în muncă. 

 

În ceea ce priveşte cererile de natură consulară, ambasadorul Gabriela Dancău a menţionat 

că secţia consulară a ambasadei şi oficiile consulare folosesc o nouă platformă consulară care 

permite programarea în sistem online a românilor la consulate şi obţinerea rapidă a serviciului 

solicitat, acest proces de informatizare fiind creat şi din dorinţa de a suplini inconvenientele 

legate de distanţa fizică existentă între anumite comunităţi româneşti şi oficiile consulare. 

 

Ambasada României la Madrid organizează periodic pentru românii din Spania evenimente 

culturale, cum ar fi Ziua Porţilor Deschise la ambasadă, celebrarea sărbătorilor tradiţionale 

româneşti, participarea la târguri de carte, organizarea de expoziţii, conferinţe, proiecţii de 

filme, prezentare de spectacole de teatru şi muzică, lecturi pentru copii etc., a mai afirmat 

ambasadorul român, notând de asemenea că, printre manifestările desfăşurate în contextul 

celebrării Centenarului Marii Uniri, ambasada a organizat împreună cu AGERPRES două 

evenimente importante, respectiv expoziţia de fotografie intitulată ''România: Evoluţie'' şi 

proiecţia documentarului jurnalistic "Marea Unire - România, la 100 de ani". 

 

Interviul, realizat prin e-mail, face parte din proiectul editorial #CentenarDiplomatic desfăşurat 

de AGERPRES pe parcursul întregului an, cu accent pe relaţiile diplomatice în contextul 
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aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. 

 

AGERPRES: În vara acestui an se împlinesc cinci ani de la încheierea unui parteneriat 

strategic între România şi Spania. Ce a adus nou acest parteneriat în relaţiile bilaterale, pe 

plan politic, economic şi comercial, şi care au fost cele mai importante iniţiative realizate, 

precum şi cele care se prefigurează? 

 

Gabriela Dancău: După cum este cunoscut, în cadrul politicii externe deschise către 

cooperare cu toate statele, o serie de relaţii bilaterale se disting prin soliditate şi amploare, 

România având agreate, până în prezent, mai multe parteneriate strategice şi relaţii speciale 

cu ţări din Europa, Asia şi din America de Nord. 

 

Ridicarea relaţiei bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic, începând cu anul 2013, a 

însemnat, practic, intrarea României în grupul restrâns al ţărilor UE cu care Spania are acest 

nivel de maximă prioritate şi consistenţă al raporturilor bilaterale (alături de Franţa, Portugalia, 

Germania, Italia şi Polonia), precum şi crearea unui cadru politico-instituţional pentru iniţierea 

mecanismului de reuniuni interguvernamentale la cel mai înalt nivel. De la acel moment şi 

până în prezent, toate acţiunile politico-diplomatice s-au concentrat pe dezvoltarea 

parteneriatului şi pe obţinerea de beneficii pentru ambele ţări. 

Îmi exprim convingerea că noul executiv spaniol va exprima, precum cel anterior, aceeaşi 

deschidere de cooperare cu România, dat fiind că relaţia noastră bilaterală se înscrie într-o 

notă pozitivă ascendentă, consolidată de punctele convergente pe multe dintre temele agendei 

comune de lucru, în special la nivel european. În opinia mea, contextul favorabil actual - 

marcarea Centenarului Marii Uniri şi apropiata preşedinţie a României la Consiliul Uniunii 

Europene - se constituie într-un building momentum care ar putea contribui la realizarea primei 

reuniuni interguvernamentale româno-spaniole, în al doilea semestru al acestui an, 

permiţându-ne, astfel, promovarea unei agende de discuţii bilaterale complexe pe teme de 

interes comun. 
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AGERPRES: Spania este cunoscută ca fiind, conform statisticilor oficiale, ţara cu a doua cea 

mai numeroasă comunitate românească, după cea din Italia. Cum a evoluat această 

comunitate sub aspect numeric, conform informaţiilor cele mai recente? Observaţi vreo 

tendinţă în rândul românilor din Spania de a migra spre alte ţări europene, în special cele din 

partea nordică a continentului, precum Marea Britanie, Germania, ţările scandinave? 

Gabriela Dancău: Aşa este, comunitatea românilor din Spania este a doua cea mai 

numeroasă, după cea din Italia, şi cea mai mare la nivelul cetăţenilor străini din Spania, 

devenind o prezenţă semnificativă din punct de vedere numeric şi calitativ. Conform statisticilor 

spaniole, la 31 decembrie 2017 (cele mai recente date publicate până în prezent), în Spania 

se aflau 1.030.054 rezidenţi cu cetăţenie română. Afinităţile rezultate din moştenirea latină 

comună au creat puntea necesară de dialog, facilitând românilor din Spania nu doar învăţarea 

rapidă a limbii spaniole, ci şi familiarizarea cu mentalitatea şi cultura spaniolă, generând, 

astfel, o atitudine pozitivă a urmaşilor lui Cervantes faţă de români. 

Din punctul meu de vedere, comunitatea românească din Spania este activă, puternică, bine 

integrată în mediul spaniol, joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea relaţiilor bilaterale 

şi aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei spaniole, precum şi a celei 

româneşti. Din această perspectivă, dar şi a contextului generat de transformările la nivelul UE 

după părăsirea blocului comunitar de către Marea Britanie, nu m-aş grăbi să anticipez vreo 

tendinţă de relocare a românilor spre alte state din nordul continentului. 

 

AGERPRES: Mulţi români au ales să muncească în Spania şi în alte ţări ale UE, ceea ce a 

condus la o lipsă acută a forţei de muncă în ţară. Ce consideraţi că ar trebui să facă statul 

român şi mediul de afaceri din România pentru a stimula revenirea românilor în ţară, astfel 

încât ei să devină utili economiei româneşti? Participă ambasada de la Madrid la vreo iniţiativă 

cu un astfel de obiectiv? 

Gabriela Dancău: Sigur că da, în primul rând, Ambasada României în Regatul Spaniei şi 

consulatele au promovat şi găzduit multe evenimente pe parcursul cărora s-au desfăşurat 

sesiuni de informare privind programul guvernamental "Diaspora Start-Up", destinat sprijinirii 

persoanelor din Diaspora română care intenţionează să demareze o activitate de întreprinzător 
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în România şi care necesită includerea în proiectele mai mari derulate de organizaţiile care au 

obţinut finanţările europene prin POCU 2014-2020. Numărul mare de participanţi la toate 

sesiunile de informare de pe teritoriul Spaniei mă îndreptăţeşte să cred că schema de 

antreprenoriat propusă s-a dovedit un exerciţiu extrem de util pentru comunitatea românilor de 

aici. 

 

În al doilea rând, susţinerea şi promovarea domeniului economic, dar mai ales a 

antreprenoriatului, continuă să reprezinte una dintre priorităţile noastre, motiv pentru care, 

pentru a veni în sprijinul comunităţii de afaceri, au fost organizate constant, la sediul misiunii 

noastre diplomatice, sesiuni de networking între reprezentanţii firmelor cu capital românesc, 

dar şi activităţi de informare în domenii de interes cu participarea autorităţilor spaniole. 

 

AGERPRES: Din discuţiile cu membrii comunităţii româneşti, aţi sesizat vreo disponibilitate a 

acestora de a renunţa la activităţile din Spania din sectoare precum agricultura, construcţiile, 

serviciile, pentru a lucra în România şi, dacă da, în ce condiţii? 

Gabriela Dancău: Menţinem un contact permanent cu comunitatea românească din Spania, 

dialogăm cu asociaţiile româneşti, cu parohiile româneşti, de toate confesiunile. Unul dintre 

principalele mesaje pe care ni le transmit românii din Spania este că le este dor de ţara lor, 

chiar dacă sunt foarte bine integraţi aici, şi că unii dintre aceştia analizează perspectivele de 

întoarcere în România. Vorbim despre oameni activi pe piaţa muncii (media de vârstă a 

românilor din Spania este de doar 35 de ani, iar şomajul în rândul lor este sub media din 

Spania) şi cu spirit întreprinzător, dovedit de faptul că au avut curajul şi îndemânarea necesare 

pentru a se muta în altă ţară. Interesul faţă de întoarcerea în România şi apetenţa pentru 

antreprenoriat a acestor oameni sunt motivele pentru care programe precum "Diaspora Start-

Up", aşa cum menţionam anterior, au generat foarte mult interes în Spania, dată fiind 

posibilitatea obţinerii unei finanţări nerambursabile consistente pentru deschiderea unei afaceri 

în România. Atât noi, cât şi comunitatea românească din Spania, vom urmări cu interes felul în 

care se va derula în continuare acest program şi potenţialele poveşti de succes generate care 

pot deveni modele pentru alţi români să revină acasă. 
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AGERPRES: Un fenomen care persistă este exploatarea în muncă, această problemă 

afectează în unele zone comunităţile de imigranţi est-europeni sau extracomunitari. În afara 

cazului descoperit în iulie anul trecut al celor 39 de români exploataţi de către angajatorii 

spanioli în provincia Cuenca, au mai fost astfel de cazuri? Ce vă spun românii din Spania 

despre acest fenomen? 

Gabriela Dancău: Şi autorităţile spaniole, şi cele române, abordează foarte serios problema 

exploatării în muncă. Din acest motiv, există o strânsă colaborare între România şi Spania 

pentru combaterea acestui fenomen, colaborare care porneşte de la dialogul la nivelul 

experţilor din ministerele muncii şi alte autorităţi şi ajunge până la investigaţii şi acţiuni ale 

poliţiei în teren. Această colaborare pune accent foarte mult pe nivelul de prevenire şi 

informare a categoriilor vulnerabile, pentru că o bună parte a cazurilor în care drepturile 

muncitorilor nu sunt respectate sunt cauzate de faptul că românii nu îşi cunoşteau destul de 

bine drepturile. De aceea, atât autorităţile din România, cât şi ambasada şi consulatele 

româneşti din Spania desfăşoară constant campanii de informare în ceea ce priveşte drepturile 

şi obligaţiile pieţei de muncă în străinătate şi semnele care avertizează posibile cazuri de 

exploatare în muncă. Obiectivul acestor campanii vizează nu doar evitarea cazurilor cele mai 

grave de exploatare, ci mai ales obţinerea, de către fiecare român din Spania, a cunoştinţelor 

privind drepturile complete care derivă din dreptul de muncă şi reşedinţa sa în Spania. 

 

AGERPRES: În ce măsură consulatele României în Spania fac faţă solicitărilor comunităţii 

româneşti? Au fost introduse facilităţi online pentru a evita probleme logistice precum 

parcurgerea unor distanţe mari până la un consulat? 

Gabriela Dancău: Dată fiind dimensiunea extinsă a comunităţii româneşti din Spania, 

activitatea zilnică a secţiei consulare a ambasadei şi a celor şapte oficii consulare din Spania 

se concentrează, în primul rând, pe acordarea de asistenţă consulară cetăţenilor noştri prin 

intermediul personalului consular specializat şi a mijloacelor moderne de lucru, precum noua 

platformă consulară www.econsulat.ro, care permite programarea în sistem online a românilor 

la consulatele noastre şi obţinerea rapidă a serviciului solicitat. Procesul complex de 
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informatizare a avut la bază inclusiv dimensiunea şi capacitatea reţelei consulare române de a 

răspunde nevoilor cetăţenilor din străinătate, fiind creat şi din dorinţa de a suplini 

inconvenientele legate de distanţa fizică existentă între anumite comunităţi româneşti şi oficiile 

consulare care le deserveau. 

  

În acest sens, precizez că principalul vector al informatizării consulare l-a reprezentat crearea, 

dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor 

pentru Cetăţeni (SIMISC), parte a Sistemului Informatic Integrat E-Cons, lansat public sub 

deviza "Consulatul mai aproape de casa ta". Datorită facilităţilor puse la dispoziţie, SIMISC 

oferă cetăţenilor români avantaje certe precum: confortul formulării cererilor de servicii 

consulare de la distanţă, obţinerea unor informaţii de natură consulară de actualitate, 

posibilitatea de a interacţiona direct cu personalul consular, evitarea deplasărilor repetate la 

consulate, reducerea timpului de aşteptare la ghişeu, ca urmare a accelerării fluxurilor 

procedurale prin aceste noi instrumente informatice. La nivelul oficiilor consulare din Spania, 

au fost procesate prin intermediul SIMISC un număr de 165.151 servicii, pe tot parcursul 

anului 2017. Dintre acestea, 33.447 de servicii au fost completate direct de cetăţenii români 

prin intermediul Portalului Extern al www.econsulat.ro, ceea ce reprezintă un procent de 

20,47%. 

  

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor comunităţii româneşti şi pentru a 

facilita şi mai mult accesul la gama serviciilor consulare din punct de vedere geografic, 

Ambasada României de la Madrid a întreprins, cu succes, pe lângă autorităţile spaniole, 

demersuri susţinute în vederea modificării circumscripţiilor oficiilor consulare ale României pe 

teritoriul spaniol, demers finalizat în urmă cu puţin timp. 

 

AGERPRES: Ce implicaţii a avut pentru relaţiile economice româno-spaniole şi pentru 

comunitatea românească din zonă decizia unor companii spaniole de a-şi muta sediile din 

Catalonia în perioada crizei provocate de tentativa de secesiune? 

Gabriela Dancău: Referitor la evoluţiile din Catalonia, amintesc faptul că autorităţile române 
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şi-au exprimat în mod repetat sprijinul ferm pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale 

Spaniei. Reiterez această poziţie principială, bazată pe normele de drept internaţional, care nu 

permit modificări teritoriale cu încălcarea cadrului normativ intern al statului în cauză şi în 

absenţa consimţământului acestui stat. 

  

După referendumul ilegal de la 1 octombrie 2017 din Catalonia, peste 3.500 de companii 

catalane şi-au mutat sediul social în alte comunităţi autonome spaniole. Sediul social al unei 

companii spaniole nu este legat nici de centrul de producţie al companiei şi nici de domiciliul 

fiscal, ci este locul în care se iau deciziile majore cu privire la activitatea companiei (în general, 

la sediul social au loc reuniunile adunării generale a acţionarilor). Prin urmare, schimbarea 

sediilor sociale ale companiilor respective nu a implicat transferuri de personal sau de-

localizări de producţie, având mai degrabă un impact de imagine, de generare de încredere 

pentru acţionari, clienţi, investitori, pieţele financiare, în sensul că mediul de afaceri preferă 

stabilitatea juridică. 

 

În concluzie, decizia unor companii spaniole de transferare a sediilor sociale din Catalonia în 

alte comunităţi nu a avut impact nici asupra relaţiilor economice româno-spaniole, şi nici 

asupra comunităţii româneşti din Catalonia. 

 

AGERPRES: Înainte de a prelua postul de ambasador la Madrid aţi spus că vă doriţi ca 

ambasada şi consulatele să devină pentru comunitatea românească spaţii deschise şi 

primitoare pentru organizarea de evenimente variate. Cum anul acesta este centenarul Marii 

Uniri, ce evenimente sunt prevăzute pentru a marca această aniversare? 

Gabriela Dancău: În opinia mea, acestea au devenit deja spaţii deschise şi primitoare pentru 

comunitatea românească dacă am putea cuantifica complexitatea programelor interesante şi 

consistente destinate tuturor categoriile de public: de la Ziua Porţilor Deschise la ambasadă, 

celebrarea sărbătorilor tradiţionale româneşti, participarea la târguri de carte, întâlniri cu 

scriitori români şi traducătorii lor spanioli, organizarea de expoziţii, conferinţe, proiecţii de filme, 

prezentare de spectacole de teatru şi muzică, lecturi pentru copii, până la paleta completă a 
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cursurilor de limbă şi cultură română (LCCR), organizată pentru toţi copiii români care trăiesc 

în Spania. După cum probabil cunoaşteţi, în spaţiile ambasadei se desfăşoară lunar 

evenimente culturale, foarte apreciate de publicul larg, precum "Şcoala de sâmbătă", un 

proiect dedicat copiilor români din comunitate, "Serile acasă la ambasadă", în cadrul cărora 

scriitori români din România sau din Spania îşi prezintă cărţile, spectacole, concerte susţinute 

de artişti români. 

 

În contextul manifestărilor dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri, Ambasada României în 

Regatul Spaniei a organizat recent, împreună cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, 

două evenimente importante, respectiv expoziţia de fotografie intitulată ''România: Evoluţie'' - 

imagini din arhiva AGERPRES, care reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, 

dar şi proiecţia documentarului jurnalistic "Marea Unire - România, la 100 de ani", acestea fiind 

foarte bine primite de publicul spaniol, respectiv românesc. 

 

Astfel, programul extrem de dinamic descris nu poate decât să reconfirme faptul că 

promovarea intereselor comunităţii româneşti şi relaţia cu reprezentanţii acesteia continuă să 

reprezinte prioritatea de vârf a ambasadei şi a consulatelor româneşti din Spania. În anul şi 

jumătate care a trecut de la preluarea mandatului meu, românii din comunitate au fost martori 

la eforturile constante ale ambasadei de comunicare proactivă şi de promovare a acţiunilor 

organizate în beneficiul lor. 

 

În acest sens, aş putea spune că primăvara acestui an a stat sub semnul Centenarului Marii 

Uniri, fiind dedicată tuturor românilor din Spania, dacă ne gândim doar la două dintre 

evenimentele majore organizate, pe lângă cele cu care comunitatea este deja obişnuită, 

respectiv prima ediţie a Forumului Asociaţiilor Româneşti din Spania (martie), care a promovat 

un nou format de dialog interactiv cu mediul asociativ, şi la maratonul cultural compus din 100 

de evenimente, iniţiat de ICR Madrid sub patronajul Ambasadei României în Regatul Spaniei, 

care a marcat, practic, participarea României ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de 

la Madrid (mai-iunie). Prezenţa ţării noastre la acest târg important de literatură de la Madrid, 
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iniţiat în 1933, a reprezentat o excelentă oportunitate de a arăta Spaniei, de care ne leagă o 

lungă tradiţie istorică, momentele importante din istoria şi cultura României. 

 

AGERPRES: O temă de actualitate la nivelul Uniunii Europene este evoluţia proiectului 

european, în contextul Brexit-ului şi al opiniilor ce susţin o Europă federalistă în opoziţie cu 

cele care susţin consolidarea statelor naţionale. Care este abordarea pe care o observaţi în 

rândul oamenilor politici spanioli cu privire la reforma blocului comunitar şi viitorul Uniunii 

Europene? 

Gabriela Dancău: Este evident că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt interesate 

de evoluţia dezbaterilor privind viitorul proiectului european. Pentru România, interesul este cu 

atât mai special, întrucât de la 1 ianuarie 2019 îşi va asuma, pentru prima dată, Preşedinţia 

Consiliului Uniunii Europene, o oportunitate extraordinară de a reconfirma profilul pro-

european al ţării noastre şi de a demonstra angajamentul său pentru consolidarea proiectului 

european prin promovarea valorilor europene. 

 

România îşi va exercita mandatul de preşedinte într-un context complex, marcat de negocierile 

comunitare pe tema propunerii Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual post-

2020, părăsirea blocului comunitar de către Marea Britanie, dar şi organizarea alegerilor 

europene la finele lunii mai 2019. Aceste aspecte nu ne vor împiedica, însă, să definim o 

agendă politică consistentă care să pună în centrul său cetăţeanul european şi să contribuim, 

de asemenea, prin discuţiile liderilor la summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, la definirea 

viitorului Uniunii Europene. 

În egală măsură, continuăm să urmărim cu interes poziţionarea Spaniei pe teme europene de 

interes comun, multe constituindu-se în elemente convergente precum finanţarea principalelor 

politici europene tradiţionale (coeziune şi agricultură). 

 

În planul dezbaterilor politice la nivel naţional şi european a fost deseori evidenţiată importanţa 

menţinerii "unei relaţii strânse" a Spaniei cu Marea Britanie post-Brexit, pentru păstrarea 

integrităţii pieţei interne şi a securităţii cetăţenilor. 
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Sunt convinsă că preşedinţia României la Consiliul UE, în primul semestru al anului viitor, va fi 

una de succes şi la Madrid, având în vedere agenda extinsă de evenimente pe care 

intenţionăm să le organizăm împreună cu autorităţile spaniole şi cu Reprezentanţa Comisiei 

Europene la Madrid. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Gabriela Ionescu, editor 

online: Irina Giurgiu) 
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COMUNICAT DE PRESĂ – INSTITUTUL ”EUDOXIU HURMUZACHI” PENTRU ROMÂNII 

DE PRETUTINDENI 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/27/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-

pretutindeni--135238 

Universitatea de Vară pentru românii de pretutindeni de la Izvoru Mureşului îşi deschide porţile 

 

Centrul Cultural Topliţa, împreună cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu 

Gheorghe, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutului Eudoxiu 

Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, 

în parteneriat cu Asociaţia "Răsăritul Românesc" din Chişinău, Alianţa pentru Centenar şi 

Federaţia Organizaţiilor Româneşti din Centrul şi Sud-Estul Europei, organizează cea de-a 

XVI-a ediţie a Universităţii de Vară Izvoru Mureşului, eveniment care va avea loc în perioada 1 

- 7 iulie 2018, la Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, judeţul Harghita. 

 

Manifestarea a intrat în conştiinţa publică ca un proiect cultural la scară naţională, 

constituindu-se într-un veritabil "parteneriat româno-român", atât prin conferenţiari, participanţi 

(reprezentanţi ai românilor din afara hotarelor ţării şi din ţară), cât şi prin tematica abordată. 

 

Tema ediţiei din acest an este "România şi românii de pretutindeni, în anul Centenarului Marii 

Uniri". 

Printre subiectele care se vor aborda se află: reunirea Basarabiei cu România, obiectiv 

strategic naţional al românilor, drepturile românilor din comunităţile istorice din jurul frontierelor 

şi Balcani, biserica ortodoxă Română şi românii de peste hotare, în anul Centenarului, 

educaţia în limba maternă, prioritate a românilor de pretutindeni, provocări privind păstrarea şi 

afirmarea identităţii naţionale a românilor din judeţele Covasna şi Harghita, aspecte ale 

afirmării identităţii româneşti a romano-catolicilor din Moldova, retrocedările ilegale de 

proprietăţi în Transilvania, o problemă de securitate naţională, România şi românii de 

pretutindeni, în anul Centenarului Marii Uniri. 

 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/27/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--135238
https://www.agerpres.ro/stiri/2018/06/27/comunicat-de-presa-institutul-eudoxiu-hurmuzachi-pentru-romanii-de-pretutindeni--135238
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Programul va cuprinde şi lansări şi prezentări de cărţi, spectacol folcloric, expoziţie de icoane 

etc. 

 

La lucrări vor participa cursanţi din ţară şi de peste hotare: Republica Moldova, Ucraina, 

Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia şi din diaspora, reprezentanţi ai românilor din 

judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, ai romano-catolicilor din Moldova, conferenţiari din 

principalele centre universitare ale ţării şi din străinătate, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, 

reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. 

 

La deschidere va participa şi doamna Natalia Elena Intotero, ministru pentru românii de 

pretutindeni, dar şi alte oficialităţi ale statului român: miniştri, secretari de stat, parlamentari, 

reprezentanţi ai instituţiilor României. 

 

27 iunie 2018 

 

Departamentul de Comunicare 

Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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LANSAREA TABERELOR ARC LA OGLINZI 

http://www.mprp.gov.ro/web/lansarea-taberelor-arc-la-oglinzi/ 

 

Astăzi, Centrul de Agrement Oglinzi din judeţul Neamţ a răsunat de bucurie, copii români de 

pe ambele maluri ale Prutului, din Ungaria şi Serbia au dansat, cântat, vorbit şi simțit 

românește la deschiderea Programului de Tabere „ARC”, ediția 2018. 

 

Evenimentul a fost deschis de ministrul pentru românii de pretutindeni, doamna Natalia-Elena 

Intotero, alături de secretarul de stat, domnul Remus Munteanu, din cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului, împreună cu reprezentanții autorităților locale din județ. 

 

„Mă bucur mult că avem alături de noi copii, tineri și profesori din Ungaria, Serbia și Republica 

Moldova. Pentru noi este foarte important ca generația de mâine, viitoarele speranțe ale 

identității românești, să intre în contact cu ceea ce înseamnă România, tradițiile, valoriile și 

obiceiurile sale. Faptul că aceste lucruri ne unesc este demonstrat și de multitudinea de 

moduri în care celebrăm unicitatea și frumusețea obiceiurilor noastre, fie că vorbim de tradiția 

costumului popular, de ia românească sau de limba română. Astăzi, cu prilejul Zilei Drapelului, 

am adunat români de pe ambele maluri ale Prutului, precum și români din comunitățile istorice, 

toți dornici să simtă și trăiască românește, fie și pentru o săptămână. în cadrul Taberelor 

„ARC”. Bine ați venit acasă!”, a subliniat ministrul Intotero. 

 

Copiii participanți la tabără au pregătit, cu prilejul Zilei Drapelului, o expoziție de desene cu 

tematica „Ce înseamnă România?, iar formația de muzică şi dans popular „Dor Vânătoresc” i-a 

încântat pe cei prezenți cu melodii şi dansuri tradiționale. 

 

Totodata, prichindeii şi tinerii de la Grupul de canto „Floare de colt” de la Școala de Arte 

Populare „Carmen Saeculare” din Piatra Neamţ, au oferit o lectie despre unitate și mândrie 

prin cântecele românești interpretate. 

 

http://www.mprp.gov.ro/web/lansarea-taberelor-arc-la-oglinzi/
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În continuarea activității, câte un grup din fiecare ţară prezentă la ARC a realizat un mic 

program artistic dedicat României și Centenarului. Astfel, copiii din Serbia ne-au povestit prin 

cântec legenda fluierașului, copii din Republica Moldova au interpretat câteva poezii, iar o 

tânără artistă din Ungaria ne a spus prin acorduri muzicale că oricât ” de departe” suntem, 

România ne este aproape, întrucât totul este „aproape de tine”, așa cum spune și piesa celor 

de la Holograf, aleasă de micuță pentru festivitate. 

 

Mai mult, cei prezenți, atât participanți la ARC, cât și oficialii, au descoperit arta costumului 

popular și a meșteșugurilor prin intermediul Asociației Meșterilor Populari din Moldova, care le 

au povestit despre procesul de realizare al iilor, opincilor, maramelor și altor accesorii. 

Prima etapă a taberelor de la Oglinzi reunește aproximativ 150 de copii din Serbia, Ucraina și 

Republica Moldova, care timp de o săptămână vor participa la ateliere de creație, de limba 

română, sport, pictură, desen, tradiții, istorie și geografie, toate menite să le ofere mediul 

propice pentru interacțiune și familiarizare cu România. 

 

La deschiderea programului au participat secretarul de stat, domnul Remus Munteanu, din 

cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, prefectul județului Neamț, doamna Daniela 

Soroceanu, președintele Consiliului Județean Neamț, domnul ing. Ionel Arsene, viceprimarul 

orașului Târgu Neamț, domnul Apopei Vasile, directorul DJTS Neamț, domnul Gheorghe 

Paisa, alături de reprezentanți ai presei locale și centrale. 

 

Ajuns la a zecea ediție, programul se adresează etnicilor români din afara granițelor, respectiv 

elevi, tineri, studenți din țările aflate în jurul granițelor și Balcani: Serbia, Bulgaria, Ungaria, 

Ucraina, Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană), Albania, Republica 

Macedonia, Croația, precum și românilor din diaspora de mobilitate din țări ca Italia, Spania, 

Franța, Belgia, Germania, Austria, Marea Britanie, Grecia, Canada, Statele Unite ale Americii 

etc. 

 

La ediția 2018, dedicată Centenarului Marii Uniri, pentru a celebra acest moment istoric, vor 
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participa pentru prima dată de la înființarea programului 3000 de copii, tineri și profesori 

români de pe toate meridianele lumii. 

„ARC” este parte a Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul Educație 

“Nicolae Iorga”, inscriindu-se in Planul de actiuni al MRP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: mprp.gov.ro 
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RO-WIN: PESTE 3500 DE ROMÂNI DIN DIASPORA INTERESAȚI SĂ REVINĂ ÎN ȚARĂ ȘI 

SĂ ÎNCEAPĂ O AFACERE 

https://www.agerpres.ro/social/2018/06/28/ro-win-peste-3-500-de-romani-din-diaspora-interesati-sa-revina-in-tara-

si-sa-inceapa-o-afacere--136308 

Peste 3.500 de români din diaspora s-au arătat interesaţi până acum de proiectul de finanţare 

nerambursabilă Ro-Win şi doresc să revină şi să îşi deschidă o afacere în ţară, după cum 

arată datele proiectului, parte a programului Diaspora Start-Up, finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 

2020. 

 

Conform datelor prezentate, peste 25% dintre aceştia locuiesc în Marea Britanie, ceea ce 

arată că Brexitul reprezintă o preocupare reală pentru emigranţi; peste 50% dintre românii care 

vor să se întoarcă au vârste cuprinse între 26 şi 35 de ani, iar 36% dintre cei înscrişi în 

program provin din zona Moldovei, urmaţi la mare distanţă de Transilvania (17%). HORECA şi 

IT sunt principalele domenii în care românii din diaspora vor să îşi înceapă o afacere, urmate 

de servicii şi domeniile creative. Potrivit datelor preliminare, Iaşi este oraşul din care provin cei 

mai mulţi antreprenori înscrişi în program. 

 

"Cu două săptămâni înainte de închiderea înscrierilor, Ro-Win anunţă primele cifre ale 

proiectului ce face parte din programul de finanţare nerambursabilă Diaspora Start-up. 

Ultimele înscrieri se mai pot face până pe 14 iulie pe www.ro-win.ro. Peste 3.500 de români 

din diaspora s-au arătat interesaţi de pornirea unei afaceri în ţară. Deşi întoarcerea în 

România nu este obligatorie, cei mai mulţi şi-ar dori să revină cel puţin pentru o perioadă de 

câţiva ani. Cei mai mulţi înscrişi locuiesc în Marea Britanie de cel puţin un an şi depăşesc 25 

de procente din total. Brexit-ul este o preocupare tot mai mare pentru emigranţii români din 

Regatul Unit, aşa că îi atrage oportunitatea de a porni o afacere cu fonduri nerambursabile de 

la Uniunea Europeană. Alte ţări cu procente mari ale înscrişilor sunt Germania şi Italia (cu 

aproximativ 12% fiecare)", se arată într-un comunicat de presă. 

 

https://www.agerpres.ro/social/2018/06/28/ro-win-peste-3-500-de-romani-din-diaspora-interesati-sa-revina-in-tara-si-sa-inceapa-o-afacere--136308
https://www.agerpres.ro/social/2018/06/28/ro-win-peste-3-500-de-romani-din-diaspora-interesati-sa-revina-in-tara-si-sa-inceapa-o-afacere--136308
http://www.ro-win.ro/
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În ceea ce priveşte vârsta, 50% dintre înscrişi au între 26 şi 35 de ani. Segmentul 26 - 30 de 

ani reprezintă 26% din total, în timp ce 24% dintre români au între 31 şi 35 de ani. Doar 8% 

dintre cei înscrişi au peste 45 de ani. Aproape două treimi dintre înscrişi sunt femei, în timp ce 

doar 37% sunt bărbaţi, precizează sursa citată. 

 

Iaşi este oraşul din care provin cei mai mulţi antreprenori înscrişi în programul Ro-Win, cu 7% 

din total. Următoarele oraşe sunt Bacău (3,5%), Timişoara (3,2%), Galaţi (2,5%) şi Constanţa 

(2,3%). În total, 57% dintre înscrişi provin din mediul urban şi doar 43% din mediul rural. Mai 

mult, peste 70% dintre românii din diaspora care vor să pornească o afacere în România au 

studii superioare - 62% au absolvit o facultate, 10% au făcut un masterat şi 1% au o diplomă 

de doctorat. 

 

Înscrierile în programul Ro-Win sunt deschise până pe 14 iulie 2018, timp în care românii din 

diaspora pot aplica pentru a-şi transforma ideea de afacere în realitate. 

 

"Pentru a obţine finanţările în valoare totală de până la 1.260.000 de euro puse la dispoziţie 

prin program, aplicanţii trebuie să parcurgă şi un curs online de antreprenoriat, oferit gratuit de 

Ro-Win. La finalul acestui curs, aplicanţii vor realiza un plan de afaceri. Momentan, doar 10% 

dintre cei înscrişi au finalizat acest curs de antreprenoriat şi aproximativ 200 lucrează în mod 

activ la planul de afaceri", se arată în comunicatul citat. 

 

Toţi absolvenţii vor putea obţine o finanţare europeană nerambursabilă Diaspora Start-up. În 

urma selecţiei planurilor de afaceri şi a interviurilor, 36 dintre absolvenţii cursului vor primi 

granturi a câte 35.000 de euro, la care se adaugă servicii de mentorat şi consiliere în valoare 

de peste 10.000 de euro. 

 

Detalii suplimentare sunt disponibile pe www.ro-win.ro. 

 

Ro-Win - Succes în România este un proiect de finanţare nerambursabilă şi suport de peste 

http://www.ro-win.ro/
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45.000 de euro, parte a programului Diaspora Start-Up, finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020. AGERPRES/(AS - 

autor: Roberto Stan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 
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SENATORUL VIOREL BADEA, MEMBRU AL DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

LA APCE, DESEMNAT RAPORTOR PE TEMA IMPACTULUI MIGRAȚIEI MUNCII ASUPRA 

COPIILOR RĂMAȘI ÎN ȚĂRILE LOR DE ORIGINE 

 https://www.timpromanesc.ro/senatorul-viorel-badea-membru-al-delegatiei-parlamentului-romaniei-la-apce-

desemnat-raportor-pe-tema-impactului-migratiei-muncii-asupra-copiilor-ramasi-in-tarile-lor-de-origine/ 

 

Viorel Riceard BADEA, Romania Viorel Riceard BADEA, Roumanie 

Joi, 28 iunie 2018, cu ocazia celei de-a treia părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei (Strasbourg, 25-29 iunie 2018), senatorul Viorel Badea, președintele 

Comisiei pentru românii de pretutindeni,  membru al Delegației Parlamentului României la 

APCE, a fost desemnat raportor din partea Comisiei pentru afaceri sociale, sănătate și 

dezvoltare durabilă a APCE pe tema impactului migrației muncii asupra copiilor rămași în țările 

lor de origine. Parlamentarul român este inițiatorul moțiunii pentru rezoluție pe această temă, 

care va sta la baza elaborării proiectului de raport. Inițiativa a fost de asemenea susținută de 

http://www.timpromanesc.ro/la-bari-a-fost-inaugurat-primul-infokiosk-pentru-informarea-romanilor/
http://www.timpromanesc.ro/la-bari-a-fost-inaugurat-primul-infokiosk-pentru-informarea-romanilor/
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membri ai Delegației române la APCE, precum și de parlamenari aparținând delegațiilor 

parlamentare din Germania, Irlanda, Portugalia, Belgia, Republica Moldova, Croația, Lituania, 

Polonia și Georgia. 

Necesitatea acestui demers vine în contextul în care situația copiilor ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate pentru susținerea financiară a familiei a devenit una extrem de 

preocupantă. Această stare de fapt, care se referă cu precădere la statele din Europa de Est, 

are repercusiuni profunde la nivel social întrucât acceptarea unor astfel de locuri de muncă 

echivalează în cele mai multe cazuri cu sacrificarea vieții de familie și cu afectarea în mare 

măsură a dezvoltării armonioase a copiilor. 

Efectele nocive ale migrației muncii asupra copiilor rămași acasă necesită un răspuns prompt 

din partea decidenților politici din statele membre ale Consiliului Europei, prin elaborarea unor 

măsuri adecvate în plan legislativ care să ofere un grad cât mai ridicat de protecție atât 

părinților, cât și copiilor care se află într-o asemenea situație. 
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