
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

30 - 04 mai 
2018 COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

1 

CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

1. Ansamblul „Dor basarabean” al românilor din regiunea Odesa a reprezentat cu brio folclorul 

românesc la Kiev 

2. Stagii de pregătire oferite de Ţara mamă pentru cadrele didactice din şcolile româneşti din 

Ucraina 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

3. Locuri de muncă în Europa 

4. Spania: grevă la compania aeriană Vueling 

5. Românii din Roma pot serba Ziua Europei la concert! Ziua Europei 2018 sărbătorită la  

6. Conservatorul de Muzică “Santa Cecilia” din Roma 

 

III. ACTUALITATE 

7. Zilele Culturii Române în Spania 

8. Vizită de lucru în Italia a ministrului Intotero 

9. Tot românii din străinătate 

 

IV. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 

10. Din cauza “persistenţei” ameninţării teroriste, Franţa menţine controale la frontieră până la 

data de 31 octombrie 2018 

11. Protecţie pentru cetăţenii UE într-un stat terţ 

12. Comunicat de presă - Senat 

13. Comunicat de presă - Senat 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

2 

ANSAMBLUL „DOR BASARABEAN” AL ROMÂNILOR DIN REGIUNEA ODESA A 

REPREZENTAT CU BRIO FOLCLORUL ROMÂNESC LA KIEV 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/27599-2018-05-03-10-19-52.html 

 

De Ziua Internaţională a Dansului în capitala Ucrainei s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a 

Festivalului-concurs folcloric internaţional de coregrafie şi dansuri ale lumii „Veselkova 

Terpsyhora", eveniment de prestigiu şi referinţă în lumea dansului, organizat de Uniunea 

Naţională a Coregrafilor din Ucraina, scrie Buc Press, preluat de Romanian Global News. 

 

Selectat pentru a reprezenta regiunea Odesa, la invitaţia organizatorilor la Kiev s-a deplasat 

ansamblul-fanion al comunităţii româneşti din Sudul Basarabiei – Ansamblul Folcloric „Dor 

Basarabean" din satul Erdek-Burnu/Utkonosovka, raionul Ismail, ansamblu condus de 

maestrul Viorel Popescu, coregraf Sergiu Andrieş. 

 

Conform deciziei juriului, format din reputaţi coregrafi ai ansamblurilor profesioniste de dansuri 

din Ucraina, tinerii artişti cu tricolorul românesc la brâu din Basarabia Istorică au fost apreciaţi 

la justa valoare, ansamblului conferindu-se Premiul I la categoria „C" a concursului – 

„Ansambluri de cântece şi dansuri". Parada multinaţională a portului popular de pe Maidanul 

Independenţei şi strada principală a capitalei – Hreşciatyk, precum şi prestaţia „Dorului 

Basarabean" în deschiderea concertului de gală („Suita Românească") au stârnit ropote de 

aplauze şi recunoştinţă a publicului spectator. 

 

Asociaţia „Basarabia" a românilor din regiunea Odesa aduce sincere mulţumiri pentru 

implicarea în deplasarea artiştilor români din Sudul Basarabiei şi asigurarea cheltuielilor 

aferente Direcţiei pentru cultură, naţionalităţi, culte şi patrimoniu cultural a Administraţiei 

Regionale de Stat Odesa şi personal doamnei director Olena Oliynyk, precum şi Consiliului 

Raional Ismail. 

 

De asemeni, echipa Ansamblului „Dor Basarabean" aduce sincere mulţumiri prietenilor şi 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/27599-2018-05-03-10-19-52.html
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susţinătorilor, care s-au implicat în promovarea folclorului românesc , printre care şi 

reprezentanţi ai misiunii diplomatice române din Ucraina – se spune într-un comunicat de 

presă remis Agenţiei BucPress. 

 

Călătoria tinerilor artişti basarabeni la Kiev s-a încheiat cu un spectaculos tur al capitalei, la 

„bordul" unui autobuz supraetajat double-decker, cu vederi superbe ale străvechii urbe de pe 

Nipru. Acest cadou plin de simbolism, comuniune şi frăţie a fost oferit „Dorului cu tricolor" de 

unicul parlamentar de etnie română din Ucraina, deputatul Grigore Timiş, din regiunea 

Cernăuţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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STAGII DE PREGĂTIRE OFERITE DE ŢARA MAMĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN 

ŞCOLILE ROMÂNEŞTI DIN UCRAINA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27598-2018-05-03-09-49-27.html 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale de la Bucureşti a stabilit oferta stagiilor de specializare 

organizate de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea "Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi şi Universitatea "Ştefan cel Mare" din 

Suceava pe parcursul acestui an universitar (2017 – 2018) pentru cadrele didactice din şcolile 

româneşti din Ucraina, transmite Romanian Global News. 

 

Se aplică astfel prevederile Hotărârii Guvernului României nr.31/25.01.2018 privind numărul 

burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare şi modalitatea de acordare, criteriile 

de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul 

cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, 

precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 98/01.02.2018, partea I. 

 

Cheltuielile legate de participarea la cursuri sunt suportate de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

iar fiecare participant va beneficia de cazare şi masă (mic dejun, prânz şi cină), precum şi de o 

bursă în valoare de 300 lei / stagiu. 

 

Potrivit unui comunicat de presă, publicat pe website de Consulatului General al României la 

Cernăuţi, cursanţii vor beneficia de cazare gratuită în căminele Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi, de masă gratuită la cantinele-restaurant ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" 

din Iaşi, de toate materialele didactice necesare desfăşurării activităţilor pe care le presupune 

stagiul de specializare, precum şi de intrarea gratuită la toate muzeele sau obiectivele turistice 

care vor fi vizitate pe parcursul stagiului. 

 

Conform articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 31/25.01.2018, sunt eligibile pentru a 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/politic/27598-2018-05-03-09-49-27.html
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beneficia de aceste stagii de specializare cadrele didactice din şcolile româneşti din Ucraina 

care deţin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul 

Ucrainei şi fac dovada declarării apartenenţei Ia spaţiul identitar român, astfel cum este definit 

în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava îşi propune organizarea unui pachet de stagii de 

specializare continuă pentru cadrele didactice care predau limba română şi în limba română în 

şcolile din Ucraina, în domeniul ştiinţelor socio-umane. Perioada estimativă de organizare a 

stagiilor: 28 mai 2018 – 30 iulie 2018 

 

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi îşi propune organizarea unui pachet de stagii de 

specializare continuă pentru cadrele didactice care predau limba română şi în limba română în 

şcolile din Ucraina, în domeniile: Didactica limbii române, Limba română: gramatică normativă, 

Istorie, Cultură şi Civilizaţie, Pedagogia învăţământului primar – gimnazial, Etică şi deontologie 

profesională, Didactică aplicată, Geografie, Matematică, Fizică, Chimie, Tehnologia 

informaţiilor în predarea limbii române. 

 

Un pachet de stagii de specializare este oferit şi de Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-

Napoca. Mai multe detalii despre posibilitatea de înscriere la stagiile organizate de 

universităţile din Românie pot fi aflate pe site-ul Consulatului General al României la Cernăuţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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LOCURI DE MUNCĂ ÎN EUROPA 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa-4/ 

 

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

1.212 locuri de muncă vacante: 

 

Germania – 900 locuri de muncă: 400 manipulant bagaje, 200 şofer manipulare bagaje, 53 

lăcătuş, 52 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 21 şofer de camion, 12 bucătar, 10 manipulant 

mărfuri, 10 personal în domeniul gastronomic, 8 demi chef de rang, 7 dezvoltator software, 5 

ospătar pentru bachete, 5 personal servire la bar, 2 îngrijitor de animale (bovine), 2 mecanic 

instalaţii sanitare, de încălzire şi climatizare, 2 montator structuri din oţel, 2 montator instalaţii 

electrice, 1 cosmetician, 1 commis de partie, 1 chef de partie, 1 demi chef de partie, 1 

dezvoltator senior front-end, 1 maseur, 1 macaragiu, 1 programator Full-Stack în dezvoltare de 

produse; 

 

Olanda – 180 locuri de muncă: 50 sortator şi împachetator bulbi de flori, 50 operatori la maşini 

pentru bulbi de flori, 25 culegători de ciuperci, 20 operator maşini, 15 culegător căpşuni, 10 

culegător de ardei, 5 culegător şi sortator de flori, 5 culegător afine; 

 

Polonia – 41 locuri de muncă: 20 sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 1 specialist în 

relaţii cu clienţii; 

 

Cehia – 30 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC; 

 

Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 instalator, 2 consultant în microbiologie, 2 măcelar/tranşator 

porci sau vite, 1 consultant medicină geriatrică; 

 

Finlanda – 10 locuri de muncă: 10 manipulant stator; 

 

http://www.timpromanesc.ro/locuri-de-munca-in-europa-4/
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Luxembourg – 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

 

Spania – 10 locuri de muncă: 4 muncitor fermă de porci, 3 tehnician, 2 şofer camion transport 

internaţional, 1 supervisor fermă porci; 

 

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier; 

 

Austria – 5 locuri de muncă: 5 hair-stylist; 

 

Belgia – 1 locuri de muncă: 1 inginer proiectant CAD. 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de 

muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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SPANIA: GREVĂ LA COMPANIA AERIANĂ VUELING 

http://www.timpromanesc.ro/spania-greva-la-compania-aeriana-vueling/ 

 

Cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania trebuie să aibă 

în vedere că în zilele de 3 şi 4 mai 2018, este preconizată o grevă, cu durata de 48 ore, 

organizată de sindicatul piloţilor companiei aeriene Vueling. 

 

In consecinţă, în cele două zile, vor fi anulate 222 zboruri, astfel: în 3 mai – 116 zboruri 

anulate, iar în 4 mai – 106 zboruri anulate. 

 

Pentru mai multe informaţii, respectiv posibilitatea preschimbării biletelor deja rezervate, se 

recomandă contactarea directă a companiei Vueling, prin datele de contact din webpage: 

http://www.vueling.com/. 

 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României 

la Madrid +34917344004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al 

Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în 

regim de permanenţă. 

 

 

http://www.timpromanesc.ro/spania-greva-la-compania-aeriana-vueling/
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De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Spaniei: 

+34649656032. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://madrid.mae.ro,  

www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google 

Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ROMÂNII DIN ROMA POT SERBA ZIUA EUROPEI LA CONCERT! ZIUA EUROPEI 2018 

SĂRBĂTORITĂ LA CONSERVATORUL DE MUZICĂ “SANTA CECILIA” DIN ROMA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/27594-2018-05-03-09-28-16.html 

 

Cu ocazia Zilei Europei 2018 şi a Centenarului Marii Uniri, Accademia di Romania in Roma, 

Ambasada României în Republica Italiană, Conservatorul de Muzică "Santa Cecilia" din Roma, 

în parteneriat cu Villa Medici – Accademia di Francia a Roma, Asociaţia Culturală 

PROPATRIA din Roma şi Radio România, organizează concertul Europa în Muzică, transmite 

Romanian Global News. 

 

Concertul susţinut de violonista Clara CERNAT şi de pianistul Thierry Huillet, pe scena 

Conservatorul de Muzică "Santa Cecilia" din Roma (Via dei Greci 18 – Roma), va avea loc 

miercuri, 9 mai 2018, ora 19:30. În program piese de: Paul Dukas, Ciprian Porumbescu, Ioan 

Scarlatescu, George Enescu, Isaac Albeniz, Claude Debussy, Lili Bouganger, Thierry Huillet, 

Gilles Colliard şi Camille Saint-Saëns. Intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Pentru 

rezervări: 06 320 15 94; e-mail: accadromania@accadromania.it 

 

Clara CERNAT a debutat la vârsta de 15 ani ca solistă a Orchestrei Simfonice din Arad şi a 

avut o evoluţie muzicală rapidă şi excepţională, care a culminat cu obţinerea a cinci premii 

internaţionale, în Franţa, Germania şi Italia, o activitate concertistică prolifică şi numeroase 

înregistrări. Reprezentantă a marii şcoli româneşti de vioară, Clara Cernat a fost discipola lui 

Ştefan Gheorghiu la Academia de Muzică din Bucureşti, obţinând numeroase premii pentru 

discipline variate: vioară, muzică de cameră, analiză, armonie, istoria muzicii, folclor etc. După 

câştigarea, printre altele, a premiului I în cadrul concursurilor internaţionale Città di Andria şi J. 

S. Bach, a premiului al II-lea şi a premiului special Mozart la concursul internaţional Kloster 

Schöntal, Clara Cernat şi-a început cariera solo, interpretând pricipalele concerte de vioară 

(Ceaikovsky, Bruch, Mendelssohn, Saint-Saëns, Mozart etc) alături de orchestrele filarmonice 

din România.De asemenea, este o violonistă şi violistă extrem de apreciată în muzica de 

cameră şi o interpretă recunoscută a pieselor enesciene. 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/eveniment/27594-2018-05-03-09-28-16.html
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Thierry HUILLET a fost admis la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris la vârsta 

de 15 ani şi a obţinut, trei ani mai târziu, o diplomă în pian, muzică de cameră şi 

acompaniament vocal. A câştigat numeroase premii internaţionale, printre care premiul I 

Robert Casadesus la Cleveland International Piano Competition S.U.A, premiul Busoni şi o 

distincţie în cadrul Competiţiei internaţionale de pian de la Tokyo. A susţinut sute de recitaluri 

şi concerte cu orchestră şi a înregistrat pentru Radio-France, R.A.I., Radio Suisse Romande şi 

Radiodifuziunea Română. A fost invitat să interpreteze principalele concerte de pian cu 

orchestre faimoase şi a susţinut recitaluri în Franţa, S.U.A., Japonia, Italia, Spania, Austria, 

Malaezia şi România. Lucrările compuse de Thierry Huillet au fost cântate în multe ţări, la 

numeroase festivaluri, de către mari muzicieni. Lucrările de compoziţie ale lui Thierry Huillet 

sunt publicate la Editions Alphonse Leduc, Paris. 

 

Organizatori: Accademia di Romania in Roma, Ambasada României în Republica Italiană, 

Conservatorul de Muzică "Santa Cecilia" din Roma 

 

În colaborare cu: Villa Medici – Accademia di Francia a Roma, Asociaţia Culturală 

PROPATRIA din Roma 

Partener media: Radio România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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ZILELE CULTURII ROMÂNE ÎN SPANIA 

http://www.timpromanesc.ro/zilele-culturii-romane-in-spania/ 

 

În perioada 3 -18 mai, Reprezentanţa Institutului Cultural Român de la Madrid şi Universitatea 

din Salamanca, sub patronajul Ambasadei României în Spania, organizează Zilele Culturii 

Române la Salamanca. 

 

Inaugurarea va avea loc în data de 4 mai, ora ora 12.00, în Edificio Juan de Enzina, în 

prezenţa lui Vicente González Martín, decanul Facultăţii de Filologie şi a Ioanei Anghel, 

directorul Institutului Cultural Român de la Madrid. 

 

Programul va include două filme româneşti (câte unul pe săptămână) şi expoziţia documentară 

“România în Primul Război Mondial”. 

 

Proiecţiile filmelor vor avea loc în zilele de miercuri, în Edificio Juan de Enzina, şi vor fi 

prezentate de Luminiţa Marcu, lector de limba română, USAL. Intrarea  este liberă, în limita 

locurilor disponibile. 

 

Expoziţia “România în Primul Război Mondial” va fi prezentată, în perioada 03- 18 mai 2018, 

pe holul principal al Palatului de Anaya, care găzduieşte în prezent Facultatea de Filologie a 

Universităţiidin Salamanca. 

 

Pe lângă marcarea a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial, expoziţia îşi 

propune să evidenţieze provocăriile istorice care au marcat România, prin prezentarea unor 

elemente care pot avea un impact asupra publicului din Peninsula Iberică şi mai ales asupra 

partenerilor instituţionali. 

 

Expoziţia este formată din 20 de panouri (format 200 x 80 cm) şi cuprinde informaţii despre 

Începutul Războiului, implicarea Marilor Puteri, România în epoca neutralităţii, Intrarea în 

http://www.timpromanesc.ro/zilele-culturii-romane-in-spania/
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război şi operaţiunile din anul 1916, ocupaţia germană 1916-1918, români aflaţi în prizonierat, 

marile bătălii ale anului 1917: Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, un capitol despre viziunea spaniolă a 

participării României în Marele Război şi Marea Unire de la 1918. 

 

 

Foto: ICR 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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VIZITĂ DE LUCRU ÎN ITALIA A MINISTRULUI INTOTERO 

http://www.timpromanesc.ro/vizita-de-lucru-in-italia-a-ministrului-intotero/ 

 

O delegaţie condusă de ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, se află în 

perioada 3-6 mai a.c într-o vizită de lucru în Italia. Deplasarea va începe în regiunea Puglia, la 

Bari, şi se va încheia în regiunea Lazio, la Roma.Agenda demnitarului român cuprinde 

întrevederi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului asociativ, ai organizaţiilor 

sindicale şi cu membri ai cultelor. 

 

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică al Italiei (ISTAT), comunitatea românească 

din Italia este în număr de 1.168.552 din totalul de 5.046.994 cetăţeni străini rezidenţi legal, 

ocupând primul loc cu 23%. 

 

 

Foto: MRP 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TOT ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE 

http://www.timpromanesc.ro/tot-romanii-din-strainatate/ 

 

Românii care lucrează în străinătate au stabilit un nou record cu banii trimişi în ţară în 2017: 

Este cea mai mare sumă din ultimii zece ani, anunţă B1.ro.Românii plecaţi să lucreze în 

străinătate au trimis în 2017, în ţară, aproximativ cinci miliarde de dolari, o sumă record pentru 

ultimul deceniu, potrivit sarelor publicate de Banca Mondială. Suma reprezintă peste 2% din 

PIB-ul României, iar cei mai mulţi dintre bani s-au dus în consum, în timp ce restul au fost 

investiţi, mai ales în achiziţii imobiliare. 

 

Potrivit analiştilor, sumele trimise de români în ţară se apropie de cele din 2008, când era 

perioada de boom, şi când în România intrau peste cinci miliarde de euro. 

 

Între timp, în spaţiul public au apărut controverse după ce Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combaterea Spălării Banilor a propus că românii plecaţi în străinătate ar trebui să justifice 

orice sumă de peste 1.000 de euro trimisă în ţară. Reprezentanţii ministerului Finanţelor a 

spus că nu sunt de acord cu aşa ceva. 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/tot-romanii-din-strainatate/


NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

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

 

16 

DIN CAUZA “PERSISTENŢEI” AMENINŢĂRII TERORISTE, FRANŢA MENŢINE 

CONTROALE LA FRONTIERĂ PÂNĂ LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2018 

http://www.timpromanesc.ro/din-cauza-persistentei-amenintarii-teroriste-franta-mentine-controale-la-frontiera-

pana-la-data-de-31-octombrie-2018/ 

 

Autorităţile franceze menţin până la 31 octombrie 2018 controalele la frontiere şi anunţă 

“persistenţa” ameninţării teroriste. 

 

Cetăţenii români trebuie să ştie că în conformitate cu dispoziţiile articolelor 25 şi 27 din Codul 

frontierelor Schengen, după atentatele care au avut loc la Paris în 13 noiembrie 2015, 

controalele la frontiere au fost restabilite. 

 

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

României la Paris: +33147052966 şi +33147052755, apelurile fiind redirecţionate către Centrul 

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

operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

 

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de 

urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în 

Republica Franceză: +33680713729. 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, 

www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la 

dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi 

sfaturi de călătorie. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/din-cauza-persistentei-amenintarii-teroriste-franta-mentine-controale-la-frontiera-pana-la-data-de-31-octombrie-2018/
http://www.timpromanesc.ro/din-cauza-persistentei-amenintarii-teroriste-franta-mentine-controale-la-frontiera-pana-la-data-de-31-octombrie-2018/
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PROTECŢIE PENTRU CETĂŢENII UE ÎNTR-UN STAT TERŢ 

http://www.timpromanesc.ro/protectie-pentru-cetatenii-ue-intr-un-stat-tert/ 

 

La 1 mai 2018 a intrat în vigoare Directiva privind măsurile de coordonare şi cooperare pentru 

facilitarea protecţiei consulare a cetăţenilor nereprezentaţi ai Uniunii Europene în ţările terţe. 

 

Documentul stabileşte când şi cum cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în situaţii de dificultate într-

un stat terţ au dreptul să beneficieze de protecţia ambasadelor sau a consulatelor celorlalte 

state din spaţiul comunitar, dacă propria ţară nu este reprezentată. 

 

Alte ţări ale Uniunii Europene trebuie să ofere cetăţenilor europeni nereprezentaţi aceeaşi 

asistenţă pe care ar oferi-o propriilor resortisanţi, cum ar fi: asistenţă în caz de deces; 

asistenţă în caz de accident grav sau boală gravă; asistenţă în caz de arest sau detenţie; 

asistenţă atunci când un cetăţean este victima unei infracţiuni; ajutor şi repatriere în caz de 

urgenţă. Ţara de origine a cetăţenilor Uniunii Europene va fi consultată întotdeauna de către 

statul din care cetăţeanul solicită ajutor şi poate, în orice moment, să decidă să aibă grijă de 

propriii cetăţeni, chiar şi atunci când nu are nicio ambasadă sau niciun consulat în ţara în 

cauză (de exemplu, prin furnizarea de informaţii la telefon, prin contactarea familiei sau a 

prietenilor sau prin intermediul serviciilor consulare online). Cetăţeanul poate fi redirecţionat de 

la o ambasadă la alta, deoarece ţările Uniunii Europene prezente în statul respectiv pot 

conveni la nivel local cine trebuie să aibă grijă de cine, în vederea asigurării unei protecţii 

eficiente pentru cetăţenii Uniunii Europene. Solicitanţii pot obţine informaţii cu privire la 

asistenţa disponibilă şi la orice acorduri în vigoare între consulate prin contactarea delegaţiei 

Uniunii Europene din ţara în cauză. 

 

Aproape şapte milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene călătoresc sau locuiesc în afara 

spaţiului comunitar, în locuri în care propria lor ţară nu are o ambasadă sau un consulat. În 

timpul şederii, aceştia ar putea avea nevoie de asistenţă din partea autorităţilor consulare, de 

exemplu, dacă şi-au pierdut sau li s-a furat paşaportul, dacă sunt victime ale unui accident sau 

http://www.timpromanesc.ro/protectie-pentru-cetatenii-ue-intr-un-stat-tert/
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dacă se află în mijlocul unei crize politice care impune evacuarea lor. 

 

Tratatele Uniunii Europene garantează tuturor cetăţenilor din statele membre dreptul la 

tratament egal în ceea ce priveşte protecţia din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale 

oricărei ţări din spaţiul comunitar, când călătoresc sau trăiesc în afara Uniunii şi statul lor de 

origine nu este reprezentat (a se vedea articolul 20 alineatul (2) litera (c) şi articolul 23 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene precum şi articolul 46 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene). În conformitate cu regimul juridic anterior, ţările Uniunii 

Europene trebuiau să stabilească între ele normele necesare. 

 

 

 

Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului abrogă Decizia 95/553/CE începând cu 1 mai 2018, 

obiectivul fiind acela de a facilita în continuare cooperarea şi coordonarea dintre autorităţile 

consulare şi de a consolida dreptul cetăţenilor europeni la protecţie consulară. 

 

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, salută intrarea în vigoare: 
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”Această directivă consolidează drepturile cetăţenilor şi acţionează în spiritul solidarităţii, o 

valoare elementară a construcţiei europene. Milioane de cetăţeni români călătoresc anual sau 

chiar petrec perioade lungi în străinătate şi este important să ştie că pot valorifica apartenenţa 

ţării noastre la Uniunea Europeană şi că există demersuri care pot ajuta la depăşirea multor 

situaţii nedorite şi neprevăzute. Începând de acum, fiecare român care locuieşte sau 

călătoreşte în afara Uniunii Europene va putea beneficia de protecţie din partea autorităţilor 

consulare ale oricărui stat membru”, a declarat ministrul delegat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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COMUNICAT DE PRESĂ - SENAT 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/26/comunicat-de-presa-senat--97921 

 

Senatorul Viorel Badea a fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare 

a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

 

Cu ocazia participării la lucrările celei de-a doua părţi a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei (Strasbourg, 23-27 aprilie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al delegaţiei 

Parlamentului României la APCE, a fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitate şi 

nediscriminare. 

 

În cadrul acestei comisii a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, senatorul Badea deţine 

în prezent calitatea de raportor pe tema promovării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale. 

 

Mandatul Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare a APCE se circumscrie promovării 

şanselor egale la nivel social, a tuturor aspectelor care se referă la egalitatea dintre femei şi 

bărbaţi, respectării drepturilor minorităţilor naţionale şi altor minorităţi, inclusiv romi şi nomazi, 

precum şi prevenirii şi combaterii rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, antisemitismului 

şi intoleranţei în Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/26/comunicat-de-presa-senat--97921
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COMUNICAT DE PRESĂ - SENAT 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/27/comunicat-de-presa-senat--98847 

 

Senatorul Viorel Badea, membru al delegaţiei României la APCE, a depus moţiunea pentru 

rezoluţie cu tema: Impactul migraţiei muncii asupra copiilor rămaşi în ţările lor de origine 

 

În contextul participării la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei (APCE), Strasbourg, 23-27 aprilie 2018, senatorul Viorel Badea a depus 

moţiunea pentru rezoluţie cu tema: Impactul migraţiei muncii asupra copiilor rămaşi în ţările lor 

de origine.  

 

Alături de senatorul Badea, în calitate de iniţiator, s-au alăturat acestui demers membri ai 

delegaţiei Parlamentului Românei la APCE şi parlamentari aparţinând delegaţiilor 

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

Polonia şi Georgia.  

 

Această iniţiativă vine în contextul în care este nevoie de un semnal politic clar în vederea 

identificării unor soluţii cât mai grabnice pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate din motive ce ţin de susţinerea financiară a familiei. 

 

Această stare de fapt, care vizează în special statele din Europa de Est, a devenit un fenomen 

extrem de preocupant la nivel social, întrucât acceptarea unor astfel de locuri de muncă 

presupune sacrificarea vieţii de familie şi punerea în pericol a dezvoltării armonioase a acestor 

copii. Privarea copiilor de părinţi şi viceversa are loc în contextul unei pieţe libere a muncii care 

consideră că lucrătorii, precum bunurile, pot fi mutaţi oriunde în Europa fără ca viaţa lor de 

familie să reprezinte un impediment. 

 

Evitarea perpetuării acestor situaţii dramatice reclamă din partea statelor membre ale 

Consiliului Europei şi în special a parlamentelor naţionale în calitatea acestora de foruri 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/04/27/comunicat-de-presa-senat--98847
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legiuitoare, o reacţie cât mai promptă prin adoptarea unor măsuri urgente şi tangibile în plan 

legislativ. 

 

Biroul APCE va examina oportunitatea acestei moţiuni pentru rezoluţie şi, în caz afirmativ, va 

sesiza comisia de resort a Adunării, în vederea redactării unui raport. În baza raportului, va fi 

elaborat un proiect de rezoluţie care va intra în dezbatere şi va fi supus votului membrilor 

Adunării, atât în comisie, cât şi în plen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: agerpres.ro 


