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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII

Comisia pentru comunităţile  de români din afara ţării  manifestă un interes continuu faţă de

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor.

Printre  atribuţiile  Comisiei  pentru  comunităţile  de  români  din  afara  ţării  din  Senatul

României se numără:  

-  Protecţia  şi  sprijinirea  cetăţenilor  României  rezidenţi  în  alte  state  pentru  păstrarea  şi

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice; 

- Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state; 

-  Promovarea drepturilor  şi  intereselor  cetăţenilor  români,  precum şi  ale etnicilor  români din

afara graniţelor  României,  indiferent  de denumirea acestora (moldoveni,  basarabeni,  vlahi,  aromâni

etc.); 

-  Analizează  şi  decide  asupra  modului  de  soluţionare  a  sesizărilor,  memoriilor,  petiţiilor  şi

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate. 

Ne puteţi urmări aici:

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-rom

%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8
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COMEMORAREA MARTIRILOR DE LA FÂNTÂNA ALBĂ S-A FĂCUT MIERCURI ÎN MOD

RESTRÂNS, ÎN UCRAINA ȘI ROMÂNIA

https://rgnpress.ro/2020/04/02/comemorarea-martirilor-de-la-fantana-alba-s-a-facut-miercuri-in-mod-restrans-in-

ucraina-si-romania/

De aproape trei decenii, numeroși români din Nordul Bucovinei, dar și din Sudul Bucovinei

rămasă în  Țara mamă, se întâlnesc anual  de 1 aprilie  în  „poiana plângerii”  de la  Varnița

(Fântâna Albă), pentru a-i comemora pe nord-bucovinenii secerați de trupele Moscovei la 1

aprilie 1941, în timp ce încercau să treacă pașnic noua graniță împusă de Moscova și Berlin,

în România, transmite Romanian Global News.

Anul acesta, condițiile excepționale generate de pandemia de Covid-19 au făcut ca la locul

masacrului să se țină doar o slujbă de pomenire în cadru restrâns, oficiată de parohul din

Băhrinești,  părintele Constantin Ciobotar,  în prezența primarului  comunei  Volocineții  Vechi,

Petru Ostaficiuc.

La locul  masacrului  au  fost  depuse cununi  din  partea  Uniunii  Interregionale  “Comunitatea

Românească  din  Ucraina”  (reprezentant  Mihai  Bojescu)  și  Societății  pentru  Cultură  și

Literatură Română în Bucovina “Mihai Eminescu” (Vice-președinte Nicolae Șapcă).

Societatea  “Golgota”  a  românilor  din  Ucraina  a asigurat  transmiterea on-line  a  Slujbei  de

pomenire de la  Mănăstirea Putna (difuzarea în grupurile  de socializare din Ucraina a fost

asigurată de către Președintele Societății, Vasile Rauț).

În același timp în toate Bisericile din raionul Hliboca și cele românești din raionul Storojineț au

avut loc Slujbele de Pomenire a Martirilor Neamului Românesc din Bucovina, și, timp de 15

minute, au Bătut Clopotele în Amintirea și Iertarea păcatelor celor, care au căzut nevinovați

doar pentru Dragostea de Credință, Libertate, Neam, Dreptate, Tradiții, Limbă și Țară…

Cei  care  nu  au  putut  ajunge  la  “poiana  plângerii”  de  la  Varnița/Fântâna  Albă  (din  cauza

restricțiilor de carantină) la 12:00 au spus “Tatăl Nostru!”, au aprins o lumânare și au Cinstit cu

un Minut de Reculegere pe Martirii Neamului…
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De partea cealaltă a graniței, tot de la ora 12:00, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic,

Starețul  Mănăstirii  Putna,  a  oficiat  o  slujbă  de  pomenire  lângă  portalul  de  piatră  albă  cu

fântână construit  la  mănăstire  în  memoria  martirilor.  La  ceremonia  transmisă  în  direct  pe

Facebook au participat doar monahii Putnei.

Sursă: rgnpress.ro
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108 ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE CU TITLU TEMPORAR AU REVENIT ÎN ȚARĂ

https://www.timpromanesc.ro/108-cetateni-romani-aflati-in-strainatate-cu-titlu-temporar-au-revenit-in-tara/

Ministerul Afacerilor Externe informează că în cursul zilei de ieri au revenit cu bine în țară 52

de cetățeni români, angajați pe durată determinată ai unor companii care desfășurau activități

în regiunea Kurdistan, Republica Irak. Repatrierea a fost asigurată cu o cursă aeriană, tip

charter, operată de o companie privată. Demersurile MAE au permis revenirea în statele de

domiciliu, respectiv reședință, și pentru 65 de cetățeni străini (olandezi, germani, portughezi,

danezi, belgieni, americani, sirieni și irakieni), care și-au continuat călătoria de la București

către destinațiile finale.

De asemenea, în cursul  zilei  de astăzi,  MAE a facilitat  revenirea în țară a 56 de cetățeni

români care se aflau cu titlu temporar în Dubai, Emiratele Arabe Unite, cu o cursă aeriană, tip

charter, operată de o companie privată, pe ruta Dubai – Chișinău – București.  Cu aceeași

cursă au fost repatriați și 64 de cetățeni din Republica Moldova.

MAE precizează că facilitarea repatrierii cetățenilor din Republica Moldova vine în completarea

eforturilor mai ample depuse de România în contextul pandemiei de COVID-19 de a permite

tranzitul și repatrierea în deplină siguranță a cetățenilor Republicii Moldova. Astfel, în ultimele

zile, în cooperare cu Ambasada Republicii Moldova la București, MAE a facilitat tranzitul pe

teritoriul  național  a  altor  60  de  cetățeni  ai  Republicii  Moldova,  cu  respectarea  condițiilor

stabilite de autoritățile române.

MAE reînnoiește apelurile făcute anterior privind evitarea oricăror călătorii  externe care nu

sunt  absolut  esențiale.  Astfel  de  călătorii  pot  antrena  riscuri  majore,  periclitând  siguranța

cetățenilor și posibilitatea acestora de revenire în țară.
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De asemenea, MAE face apel la cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate de

a respecta cu strictețe recomandările autorităților din aceste state și subliniază că deplasările

către  România  nu  sunt  recomandate.  Astfel  de  deplasări  sunt  tot  mai  mult  afectate  de

restricțiile impuse de statele de tranzit, care determină ca posibilitățile de asistență din partea

autorităților române să se reducă în mod considerabil și pot constitui un factor suplimentar de

propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța celor de acasă.

Sursă:timpromanesc.ro
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92 DE ROMÂNI AU REVENIT ACASĂ DIN ARABIA SAUDITĂ

https://www.timpromanesc.ro/92-de-romani-au-revenit-acasa-din-arabia-saudita/

Ministerul Afacerilor Externe informează că noaptea trecută au revenit în țară 92 de cetățeni

români  aflați  temporar în Regatul  Arabiei  Saudite.  Repatrierea a fost asigurată cu o cursă

aeriană, tip charter, operată de compania TAROM. Cu aceeași cursă aeriană a fost facilitată

repatrierea și  pentru 3 cetățeni  bulgari  care și-au continuat  călătoria de la București  către

statul de cetățenie.

Repatrierea celor 92 de români face parte din demersurile MAE pentru facilitarea revenirii în

țară  a  cetățenilor  români  nerezidenți,  aflați  în  străinătate  cu  titlu  temporar  și  care  au fost

afectați de măsurile adoptate de alte state în contextul gestionării pandemiei de COVID-19.
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MAE reînnoiește cu fermitate apelurile făcute anterior privind evitarea oricăror călătorii externe

care  nu  sunt  absolut  esențiale.  Astfel  de  călătorii  pot  antrena  riscuri  majore,  periclitând

siguranța cetățenilor și posibilitatea acestora de revenire în țară. De asemenea, MAE face apel

la  cetățenii  români  cu  domiciliul  sau  reședința  în  străinătate  de  a  respecta  cu  strictețe

recomandările autorităților din aceste state și subliniază că deplasările către România trebuie

complet  evitate în această perioadă. Toate aceste deplasări  sunt tot  mai  mult  afectate de

restricțiile impuse de statele de tranzit, care determină ca posibilitățile de asistență din partea

autorităților române să se reducă în mod considerabil, din ce în ce mai mult, și pot constitui un

factor suplimentar de propagare a infecției cu COVID-19, punând astfel în pericol siguranța

cetățenilor români în cauză și a celor de acasă.

Sursă: timpromanesc.ro
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AUTORITĂȚILE ITALIENE DAU ASIGURĂRI PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR

CONTRACTUALE ALE MUNCITORILOR AGRICOLI ROMÂNI

https://rgnpress.ro/2020/04/08/autoritatile-italiene-dau-asigurari-privind-respectarea-drepturilor-contractuale-ale-

muncitorilor-agricoli-romani/

Autorităţile italiene dau asigurări privind respectarea drepturilor contractuale ale muncitorilor

agricoli  români,  conform ministrului  italian  pentru  politici  agricole,  alimentare  şi  forestiere,

Teresa Bellanova, care a avut luni o întâlnire de lucru cu ambasadorul României,  George

Bologan, transmite Agerpres, preluat de Romanian Global News.

Oficialul italian a subliniat totodată aprecierea pentru contribuţia fundamentală a muncitorilor

români  la  piaţa  agricolă  italiană,  conform  unui  comunicat  de  presă  dat  publicităţii  de

ambasadă.

Şeful misiunii diplomatice române a luat notă de mesajul transmis de partea italiană privind

prezenţa lucrătorilor  români  pe piaţa agricolă  din  Italia,  asigurând partea italiană că acest

mesaj va fi transmis autorităţilor competente române.

Ambasadorul a semnalat importanţa aplicării corecte şi complete a măsurilor adoptate de Italia

în contextul pandemiei de COVID-19, măsuri menite să protejeze inclusiv lucrătorii români în

această  perioadă şi  a  căror  aplicare  aduce  beneficii  tuturor  părţilor  implicate.  El  a  invitat

autorităţile italiene să aibă în vedere, în primul rând, forţa de muncă română prezentă în Italia,

ţinând cont că există cetăţeni români care se află deja în Peninsulă şi care au fost afectaţi de

restrângerea activităţii conomice, în contextul COVID-19.

Întâlnirea de lucru avută luni de ambasadorul României în Republica Italiană, George Bologan,

cu ministrul italian a avut loc la solicitarea părţii italiene, în spiritul consultărilor constante între

Ambasadă şi instituţiile italiene.

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

https://rgnpress.ro/2020/04/08/autoritatile-italiene-dau-asigurari-privind-respectarea-drepturilor-contractuale-ale-muncitorilor-agricoli-romani/
https://rgnpress.ro/2020/04/08/autoritatile-italiene-dau-asigurari-privind-respectarea-drepturilor-contractuale-ale-muncitorilor-agricoli-romani/


11

                 NEWSLETTER

Ambasada României în Republica Italiană subliniază în comunicat că are în permanenţă în

atenţie problematica lucrătorilor români din Italia şi, alături de autorităţile italiene competente,

întreprinde demersuri pentru respectarea drepturilor şi protejarea statutului acestora.

Sursă:rgnpress.ro
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OFICIAL – CÂȚI ROMÂNI AU FOST INFECTAȚI CU NOUL CORONAVIRUS ÎN

STRĂINĂTATE

https://www.stiripesurse.ro/oficial-cati-romani-au-fost-infectati-cu-noul-coronavirus-in-strainatate_1450319.html 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute

de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 631

de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 în Italia,

193 în Spania, 15 în Franța, 8 în Germania, 6 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia

și  câte unul  în  Tunisia,  Irlanda,  Luxemburg,  Belgia  și  SUA. De la  începutul  epidemiei  de

COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 29 de cetățeni români aflați în străinătate, 9

în Italia, 7 în Franța, 6 în Marea Britanie, 6 în Spania și unul în Germania, au decedat.

Până astăzi, 7 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane

infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au

fost declarate vindecate și externate.

Sursă: stiripesurse.ro
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MESAJ IMPORTATNT PENTRU ROMÂNII DIN IRLANDA

https://www.stiripesurse.ro/mesaj-important-pentru-romanii-din-irlanda_1451095.html

Ambasada României la Dublin face un apel către toți cetățenii români din Irlanda, în sensul

respectării  cu  strictețe  a  tuturor  regulilor  și  măsurilor  impuse  de  autoritățile  irlandeze,  în

contextul pandemiei COVID-19.

Astfel, începând de azi, 8 aprilie, Poliția irlandeză (Garda) are, conform legislației de urgență,

puteri sporite, în scopul restricționării deplasărilor populației în următoarele 5 zile, cu ocazia

Sărbătorilor Pascale catolice, pe fondul temerilor că în această perioadă fluxuri importante de

persoane s-ar putea deplasa în alte localități, la case de vacanță sau la rude etc. sau pentru

cazurile  în  care  nu se  respectă  normele  de distanțare  socială,  prin  formarea  de  adunări,

inclusiv religioase.

Sancțiunile pentru nerespectarea măsurilor impuse, includ amenda de până la 2500 euro și

închisoare de până la 6 luni. De asemenea, poliția poate reține persoane care refuză să se

izoleze și reprezintă un risc de răspândire a infecției, pedeapsa în acest caz fiind de pâna la

trei luni de închisoare.

Aceste competențe au fost  acordate în  urma unei  aprobări  exprese a ministrului  sănătații

Simon Harris, în ședința Guvernului din 7 aprilie a.c. și este posibil ca durata acestora să fie

extinsă. O nouă decizie de extindere a restricțiilor  personale este de așteptat să fie luată

vineri, 10 aprilie a.c.

Sursă: stiripesurse.ro
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COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN CORDOBA...

https://www.stiripesurse.ro/comunitatea-romaneasca-din-cordoba_1451092.html

Donațiile  unui  grup de companii  și  persoane anonime,  care  nu au dorit  sa  fie  cunoscute

publicului larg, au făcut posibil ca sa poata fi cumparata mai multa mancare gatita, fructe și

alte produse alimentare pentru 1.200 de persoane aflate în situații vulnerabile din cartierele din

Córdoba. Coordonarea a fost realizată de către  Cáritas Sagrario, care este responsabilă cu

gestionarea distribuției alimentelor în zona veche a orașului, dar care, având în vedere situația

generală de nevoie care se confruntă orașul și în colaborare cu alte persoane, a făcut posibilă

livrarea alimentelor  în  diferite  puncte din  Moreras,  Margaritas,  Sector  Sur,  Guadalquivir  și

Campo  de  la  Verdad  dar  și  către  o  așezare  românească  din  apropiere.,  scire  publicatia

spaniola diariocordoba.com

Sursă: stiripesurse.ro
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INFORMAȚII UTILE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI DIN CANADA CARE CĂLĂTORESC ÎN

ROMÂNIA

https://www.stiripesurse.ro/informatii-utile-pentru-cetatenii-romani-din-canada-care-calatoresc-in-

romania_1451049.html

Ambasada României la Ottawa dorește să-i informeze pe cetățenii români din Canada care se

pregătesc să călătorească în România asupra următoarelor:

Companiile aeriene își revizuiesc continuu planurile de transport, ceea ce a dus deja la anulări

de curse către Europa. Informațiile disponibile la Ambasadă cu privire la operatorii de transport

aerian care asigură în continuare curse pe relația Canada – Europa sunt:

Update:

• Air Canada operează curse pe următoarele relații: Montreal–Frankfurt (4 curse), Montreal–

Londra (2 curse),  Montreal–Paris (până la 7 curse),  Toronto–Frankfurt  (7 curse),  Toronto–

Londra (7 curse), Vancouver–Londra (3 curse).

• Lufthansa încă operează 3  zboruri  săptămânale pe ruta Montreal–Frankfurt  (până la  14

aprilie).

• KLM operează 3 curse pe săptămână pe ruta Toronto–Amsterdam.

• Air France încă menține 3 zboruri pe săptămână de la Montreal (miercuri, vineri și duminică).

Sunt acceptați doar cetățeni UE și ai Marii Britanii, membri de familie ai acestora, rezidenți

permanenți ai statelor UE și ai Marii Britanii, precum și cetățeni ai statelor terțe care au un zbor

de legătură spre altă destinație în afara UE.

Informațiile  referitoare  la  zborurile  transatlantice  aflate  încă  în  operare  sunt  supuse

schimbărilor  imprevizibile,  de  aceea  recomandăm  cetățenilor  români  să  urmărească

permanent  pe  site-urile  companiilor  aeriene  anunțurile  cu  privire  la  realizarea  curselor.

Ambasada va reveni cu informații actualizate cu privire la companiile aeriene care operează

curse comerciale către Europa

Mai multe detalii gasiti, pe: www,mae.ro

Sursă: stiripesurse.ro 
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ANUNȚ INPORTANT PENTRU ROMÂNII DIN AUSTRIA

https://www.stiripesurse.ro/anunt-important-pentru-romanii-din-austria_1450837.html

Ambasada Romaniei la Viena, anunta pe pagina de facebook:

Vă  informăm  că  guvernul  austriac  oferă  posibilitatea  obținerii  unui  ajutor  financiar  prin

Härtefall-Fonds (Fondul pentru Situații Dificile - FSD) pentru lucrătorii independenți/alte entități

care  nu  mai  realizează  venituri  din  cauza  pandemiei  COVID19.  Aceștia  pot  primi  câte  o

subvenție, o singură dată. Această subvenție nu trebuie returnată și este scutită de taxe și

impozite.

În prima fază de implementare se acordă fiecărei entități/fiecărui lucrător independent care

întrunește criteriile stabilite prin lege o sumă pentru o perioadă de maximum 3 luni: (1) Cei cu

un venit net anual sub 6.000 euro/an vor primi o subvenție de 500 euro/lună. (2) Cei cu un

venit net anual peste 6.000 euro/an vor primi o subvenție de 1.000 euro/lună.

În a doua fază de implementare (după Paștele catolic), se poate acorda o subvenție de până

la  2.000 de  euro/lună.  Subvenția  primită  este  în  funcție  de  valoarea  încasărilor/veniturilor

pierdute ca urmare a situației de criză generată de pandemia Covid-19.

Suma  maximă  plătită  în  cele  două  faze  ale  programului  nu  poate  depăși  6.000  de

euro/entitate.

! Sunt eligibile pentru a solicita sumele alocate prin FSD:

-  întreprinderile  individuale  (Ein-Personen-Unternehmen)  (de  ex.  îngrijitoarele  -

PersonenbetreuerInnen);

- întreprinderile mici (cu până la 10 angajați și cifră de afaceri de maximum 2 milioane euro);

- acționari care sunt asigurați obligatoriu în cadrul GSVG/FSVG;

- lucrătorii independenți asigurați obligatoriu în cadrul GSVG, precum: artiști, jurnaliști, scriitori,

lectori, experți, fizioterapeuți, asistenți medicali, moașe etc;

- profesii liberale, precum: medici veterinari, notari, avocați, ingineri civili, medici, farmaciști,

etc.;
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În  momentul  în  care  autoritățile  austriece  analizează  cererea  și  stabilesc  faptul  că  sunt

întrunite toate condițiile prevăzute de lege, solicitantul  va primi o înștiințare prin e-mail,  iar

suma de bani  care reprezintă ajutorul  acordat  prin  FSD este  transferată  în  contul  bancar

furnizat de solicitant.

Toate informațiile prezentate mai sus au caracter general, situația fiecărui lucrător independent

/ antreprenor având particularitățile ei. Pentru informații specifice și cazuri particulare, puteți să

solicitați sprijin Camerei de Comerț din Austria (WKO) - date de contact:

Telefon: 0043 5 90 900

Fax: 0043 5 90 900 250

E-mail: office@wko.at

Sursă: stiripesurse.ro
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CETĂȚENII ROMÂNI CONFIRMAȚI CU NOUL CORONAVIRUS ÎN TUNISIA ȘI INDONEZIA

AU FOST DECLARAȚI VINDECAȚI

https://www.timpromanesc.ro/cetatenii-romani-confirmati-cu-noul-coronavirus-in-tunisia-si-indonezia-au-fost-

declarati-vindecati/

Potrivit  informațiilor  obținute  de  misiunile  diplomatice  și  oficiile  consulare  ale  României  în

străinătate, numărul cetățenilor români aflați în afara granițelor și confirmați ca fiind infectați cu

COVID-19  (coronavirus)  a  ajuns  la  679:  418  în  Italia,  196  în  Spania,  16  în  Franța,  9  în

Germania, 32 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în SUA și câte unul în Irlanda, Luxemburg,

Belgia și Suedia.

De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 38 de cetățeni

români aflați în străinătate, 11 în Italia, 7 în Franța, 11 în Marea Britanie, 6 în Spania, 2 în

Germania și unul în Suedia, au decedat. Cetățenii români confirmați cu noul coronavirus în

Tunisia și Indonezia au fost declarați vindecați.

Autoritățile reamintesc cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele

oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358.

Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru

informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre

prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt

timp.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la

nivel european și global:
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Până la data de 8 aprilie 2020, au fost raportate 634.735 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit,

Monaco,  San Marino,  Elveția,  Andora.  Cele mai  multe  cazuri  au fost  înregistrate în  Italia,

Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

ŢARA

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*

Italia 135.586 (+3.039) 17.129 (+604) 26.491 (+2.099)

Spania 140.510 (+5.478) 13.798 (+743) 48.021 (+4.813)

Franţa78.167 (+3.777) 10.328 (+1.417) 21.461 (+1.938)

Germania 103.228 (+4.003) 1.861 (+254) 46.300 (+10.219)

Regatul Unit 55.242 (+3634) 6.159 (+786) 345 (+20)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 8 APRILIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAȚI*

1.391.890 (+74.902) 81.478 (+7.412) 329.876 (+28.333)

*conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 7-8 aprilie 2020 – Grupul

de Comunicare Strategică

Sursă: timpromanesc.ro
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ÎNSCRIERE PE PLATFORMA DIASPORA HUB

http://www.mprp.gov.ro/web/inscriere-pe-platforma-diaspora-hub/

Românii de pretutindeni aflați în dificultate din cauza crizei provocate de pandemia cu noul
coronavirus  (COVID-19)  vor  avea  la  dispoziție  o  PLATFORMĂ  ONLINE
(https://code4.ro/ro/apps/diaspora-hub/) prin care să ceară sprijin din partea autorităților, ONG-
urilor sau grupurilor de acțiune formate peste hotare.

Platforma Diaspora Hub este rezultatul parteneriatului dintre Autoritatea pentru Digitalizarea
României,  Ministerul  Afacerilor  Externe,  Departamentul  pentru  Românii  de  Pretutindeni  și
asociația neguvernamentală Code4Romania, care a lucrat pro-bono la acest proiect.

Invităm asociațiile  românilor  din  străinătate,  bisericile  românești,  grupurile  de  acțiune care
doresc să îi sprijine pe românii care au nevoie de ajutor sau de informații să se înscrie pe
platformă, completând chestionarul de mai jos:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdcaBJGO4c5yKbYUw…/viewform

Platforma va fi operațională în curând, dar asociațiile, bisericile și grupurile de acțiune care
doresc să ajute pot completa formularul încă de pe acum.

Ulterior acestui moment, românii aflați  în dificultate vor putea fi  ghidați ușor către grupurile
care le pot oferi sprijin, fie că vorbim despre livrarea unor cumpărături de sprijin cu traduceri,
informații utile sau alte forme de asistență atât de necesară în această perioadă.

Urmăriți site-ul DRP și pagina noastră de Facebook (https://www.facebook.com/drpromania/)
pentru informații la zi.

Sursă: mprp.gov.ro
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ANUNȚ PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE DE PROIECTE PENTRU PRIMA SESIUNE

DE FINANȚARE NEREMBURSABILĂ 2020

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-prelungire-termen-depunere-de-proiecte-pentru-prima-sesiune-de-finantare-

nerambursabila-2020/

În atenția românilor de pretutundeni interesați să obțină finanțări din partea DRP!

Secretarul de stat Ovidiu Burdușa anunță prelungirea termenului limită pentru depunerea de
proiecte din prima sesiune de finanțare nerambursabilă pentru acest an!

Noul termen a fost extins cu 15 ZILE, de la data de 31 martie până la 15 APRILIE.

Răspundem astfel solicitărilor venite din partea asociațiilor românești din numeroase țări, care
au cerut un răgaz pentru a adapta proiectele la situația de criză generată de pandemia cu noul
coronavirus COVD-19.

Așadar, puteți în continuare să transmiteți propunerile voastre de proiecte, în format electronic,
precum  și  cererea  de  finanțare  și  restul  documentelor  necesare,  la  adresa
proiecte@mprp.gov.ro.

Date  fiind  restricțiile  și  limitările  în  vigoare  peste  tot  în  lume,  recomandăm ca  activitățile
propuse  în  proiecte  să  fie  adaptate  mediului  online,  cu  accent  pe  mass-media,  educație,
cultură.

Toate informațiile și documentele necesare sunt disponibile aici : http://www.mprp.gov.ro/web/
departamentul-pentru-romanii-de-pretutindeni-da-startul-primei-sesiuni-de-finantare-
nerambursabila-pentru-anul-2020/

Sursă:mprp.gov.ro

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării
Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711,

21

http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-prelungire-termen-depunere-de-proiecte-pentru-prima-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/
http://www.mprp.gov.ro/web/anunt-prelungire-termen-depunere-de-proiecte-pentru-prima-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/


22

                 NEWSLETTER

COMPANIILE AERIENE NU VOR RETURNA COSTUL BILETELOR ANULATE, CI VOR

EMITE VOUCHERE

https://www.timpromanesc.ro/companiile-aeriene-nu-vor-returna-costul-biletelor-anulate-ci-vor-emite-vouchere/

Companiile aeriene globale nu-şi pot permite să restituie costul biletelor anulate din cauza
crizei  provocate  de  pandemia  de  COVID-19,  a  declarat  marţi  directorul  Asociaţiei
Internaţionale  de  Transportat  Aerian  (IATA),  Alexandre  de Juniac.  Operatorii  vor  emite  în
schimb vouchere, deoarece îşi prezervă numerarul pentru a supravieţui, transmite Reuters.

”Elementul  cheie  pentru  noi  este  să  evităm  să  rămânem  fără  numerar,  astfel  încât
rambursarea  costul  biletelor  anulate  este  aproape  imposibilă”,  a  afirmat  şeful  IATA,  la  o
conferinţă de presă.

Asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au criticat operatorii aerieni că au încălcat regulile şi
nu au restituit costul biletelor. IATA a explicat că o treime din angajaţii companiilor aeriene
globale fie se află în şomaj tehnic, fie nu mai au loc de muncă.

Recent, oficialii IATA au estimat că se aşteaptă ca măsurile fiscale ale guvernelor şi acţiunile
băncilor  centrale  să  se  concretizeze într-o  cerere  mai  mare  pentru  călătorii  cu  avionul  în
trimestrul patru, după o carantină extinsă în trimestrul al doilea şi o situaţie slabă în trimestrul
al treilea.

Cu toate  acestea,  IATA a  avertizat  că  liniile  aeriene se  confruntă  cu  dificultăţi  severe  pe
termen scurt, în condiţiile în care economia este în pragul recesiunii.
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Pandemia de coronavirus a antrenat o cvasi-paralizie a transportului aerian la nivel mondial
din  cauza  măsurilor  de  izolare  şi  a  interdicţiilor  de  deplasare  impuse  pentru  miliarde  de
persoane.

IATA reprezintă aproximativ 290 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 82%
din traficul aerian mondial. Sursa: Agerpres.ro

Sursă:timpromanesc.ro
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PACHETUL PRIVIND MOBILITATEA: CONSILIUL ADOPTĂ REFORMA REFERITOARE LA

ȘOFERII DE CAMIOANE

https://www.timpromanesc.ro/pachetul-privind-mobilitatea-consiliul-adopta-reforma-referitoare-la-soferii-de-

camioane/

 Consiliul a adoptat astăzi o reformă majoră a sectorului transportului rutier din UE, cunoscută
drept  pachetul  privind  mobilitatea.  Noile  norme  vor  îmbunătăți  condițiile  de  muncă  ale
conducătorilor auto, vor introduce norme speciale privind detașarea conducătorilor auto din
sectorul  transportului  internațional  și  vor  actualiza  dispozițiile  privind  accesul  la  piața
transportului  rutier  de  mărfuri.  De  asemenea,  acestea  vor  eficientiza  controlul  aplicării
normelor. La 11 decembrie 2019, președinția Consiliului și Parlamentul European au obținut
un acord provizoriu. Textul convenit a fost aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți
al Consiliului la 20 decembrie 2019, iar Consiliul a confirmat acordul politic la 20 februarie
2020.

Noile norme sunt concepute astfel încât să asigure un echilibru între condițiile de muncă și
sociale îmbunătățite ale conducătorilor auto și libertatea prestării de servicii transfrontaliere de
către operatori; acestea vor contribui, de asemenea, la siguranța rutieră. În plus, normele vor
oferi  clarificările  necesare  sectorului  în  ceea  ce  privește  dispozițiile  care  în  trecut  erau
ambigue și vor pune capăt aplicării inegale a acestora între statele membre.

Pachetul constă într-un regulament care reglementează accesul la piața transportului rutier de
marfă și la profesia de operator de transport rutier de marfă sau de operator de transport rutier
de persoane;  un regulament  privind perioadele maxime de lucru  și  perioadele  minime de
repaus pentru conducătorii auto și poziționarea prin intermediul tahografelor; și o directivă de
revizuire a cerințelor de control și de stabilire a normelor privind detașarea conducătorilor auto.

Etapele următoare

Votul de astăzi, desfășurat prin procedură scrisă, implică adoptarea de către Consiliu a poziției
sale în primă lectură. Actele legislative trebuie acum să fie adoptate de Parlamentul European
în a doua lectură înainte de a fi publicate în Jurnalul Oficial. Cele două regulamente vor intra în
vigoare la 20 de zile după publicare, iar directiva va intra în vigoare în ziua următoare datei
publicării.
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Normele din regulamentul referitor la accesul pe piață și din directiva referitoare la detașare
vor  deveni  aplicabile  la  18  luni  de  la  intrarea  în  vigoare  a  actelor  juridice.  Normele  din
regulamentul referitor la duratele de conducere se vor aplica la 20 de zile de la publicare, cu
excepția termenelor speciale pentru tahografe.

Regulamentul privind accesul la profesie și la piață – textul integral
Regulamentul privind duratele de conducere și perioadele de repaus și tahografele – textul
integral
Directiva  privind  controlul  aplicării  normelor  și  detașarea  conducătorilor  auto  în  sectorul
transportului rutier – textul integral
Reforma  referitoare  la  șoferii  de  camioane:  Coreperul  confirmă  acordul  provizoriu  asupra
pachetului privind mobilitatea (comunicat de presă, 20 decembrie 2019)

Sursă: timpromanesc.ro
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PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI, PTF NADLAC II – CSANADPALOTA, DOAR

PENTRU TRANSPORTUL DE MARFĂ

https://www.timpromanesc.ro/pentru-fluidizarea-traficului-ptf-nadlac-ii-csanadpalota-doar-pentru-transportul-de-

marfa/

În contextul eforturilor comune depuse de autoritățile române și ungare pentru identificarea

celor  mai  bune  soluții  în  vederea  fluidizării  traficului  prin  punctele  de  trecere  a  frontierei

comune, precum și în vederea decongestionării traficului prin P.T.F. Nădlac II – Csanadpalota,

care a fost stabilit culoar de tranzit pentru transportul rutier, s-a decis separarea tranzitului

autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 2,4 tone de cel al autoturismelor prin

acest  punct  de  frontieră,  măsura  care  va  duce  la  fluidizarea  traficului,  anunță  Poliția  de

Frontieră.

Astfel, începând cu seara zilei de 2 aprilie 2020, PTF Nădlac II – Csanadpalota este destinat

strict traficului de marfă, fiind folosit în exclusivitate de șoferii de camioane și care transporta

mărfuri, fiind disponibile 14 benzi.

Tot  începând cu aceeași  data,  PTF Nădlac – Nagylac este deschis pentru autoturisme și

mijloace de transport persoane. Formalitățile de frontieră se derulează pe 7 artere de control.

În prezent, în punctele de trecere a frontierei se fac verificări pentru toate persoanele care se

prezintă la intrarea în ţară, având ca zonă de plecare sau tranzit ţări zonele roşii şi galbene.

După efectuarea formalităților de frontieră persoanele sunt îndrumate către personalul Direcţiei

de  Sănătate  Publică  din  punctele  de  trecere  a  frontierei  pentru  completarea  declaraţiei

specifice  triajului  epidemiologic  în  vederea  stabilirii  măsurilor  obligatorii  de  carantină  sau

autoizolare la domiciliu.

Sursă: timpromanesc.ro
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DIN 3 APRILIE LISTA ZONELOR ROȘII CONȚINE 12 ȚĂRI

https://www.timpromanesc.ro/din-3-aprilie-lista-zonelor-rosii-contine-12-tari/

Lista țărilor considerate ”zone roșii” a fost actualizată joi, anunță Institutul Național de Sănătate

Publică (INPS). Aceasta conține 12 țări, față de cinci câte erau până acum. Noua listă a intrat

în vigoare vineri.

Austria, Belgia, Elveția, Italia, Franța, Germania, Spania, Iran, Marea Britanie, Olanda, SUA și

Turcia sunt considerate ”zone roșii” ca urmare a numeroaselor cazuri de coronavirus.

Astfel, cetățenii români care se întorc din aceste state vor intra în carantină instituționalizată

timp de 14 zile.

În același timp, INPS anunță că toate persoanele sosite dintr-o călătorie internațională sunt

obligate să fie izolate acasă timp de 14 zile.

Sursă: timpromanesc.ro
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CORONAVIRUS: OFICIALII EUROPENI SALUTĂ SPRIJINUL ACORDAT ITALIEI DE

ROMÂNIA, NORVEGIA ȘI AUSTRIA

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/07/coronavirus-oficiali-europeni-saluta-sprijinul-acordat-italiei-

de-romania-norvegia-si-austria--482686

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenercic, le-a mulţumit României, Norvegiei şi

Austriei "pentru sprijinul acordat Italiei în vremuri atât de grele pentru întregul continent", în

contextul măsurilor de combatere a epidemiei COVID-19, informează marţi  site-ul  Comisiei

Europene.

O echipă europeană de medici şi asistenţi medicali din România şi Norvegia, mobilizată prin

intermediul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene, va fi  trimisă neîntârziat la

Milano şi Bergamo pentru a veni în ajutorul cadrelor medicale italiene în lupta pe care acestea

o duc împotriva coronavirusului. La rândul său, Austria a oferit Italiei peste 3 000 de litri de

dezinfectant  prin  intermediul  aceluiaşi  mecanism.  Comisia  Europeană  va  coordona  şi  va

cofinanţa această asistenţă europeană.

"Acţiunile  lor  sunt  o  dovadă  palpabilă  a  solidarităţii  europene.  Centrul  de  coordonare  a

răspunsului la situaţii de urgenţă al UE lucrează ceas de ceas şi zi de zi, împreună cu toate

statele membre, pentru a avea siguranţa că ajutorul disponibil este direcţionat către cei care

au cel mai mult nevoie de el", a spus Lenarcic.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că "aceşti

asistenţi medicali şi aceşti medici, care şi-au părăsit căminele pentru a-i ajuta pe colegii lor din

alte state membre, sunt adevărata faţă a solidarităţii europene. Întreaga Europă este mândră

de dumneavoastră. Comisia face tot posibilul pentru a ajuta Italia şi toate statele membre în

acest moment în care ajutorul este atât de necesar".
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Italia a activat şi Sistemul de sateliţi Copernicus al UE pentru a cartografia unităţile medicale şi

spaţiile publice pe durata situaţiei de urgenţă generate de coronavirus.

De asemenea, Italia a primit luni echipamente personale de protecţie a căror livrare a fost

coordonată prin intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă al UE.

Mai multe state membre ale UE au trimis, la rândul lor, Italiei echipamente de protecţie, ca, de

exemplu, măşti, salopete şi ventilatoare, şi au preluat în spitalele lor pacienţi italieni.

O parte din echipa medicală norvegiană a fost deja mobilizată anul trecut în decembrie, tot

prin  intermediul  Mecanismului  de  protecţie  civilă  al  UE,  din  care  Norvegia  face  parte  ca

membru cu drepturi depline, pentru a combate epidemia de rujeolă din Samoa.

Centrul  de  coordonare  a  răspunsului  la  situaţii  de  urgenţă  este  componenta  centrală  a

mecanismului  de  protecţie  civilă  al  UE,  coordonând  furnizarea  de  asistenţă  pentru  ţările

afectate de dezastre, sub formă de articole de primă necesitate, expertiză, echipe de protecţie

civilă sau echipamente specializate. Centrul asigură trimiterea rapidă a sprijinului de urgenţă şi

acţionează ca platformă de coordonare între toate statele membre ale UE şi celelalte şase

state participante, ţara afectată şi experţii în materie de protecţie civilă şi ajutor umanitar.

De Ziua Mondială a Sănătăţii, marcată marţi, medici şi asistenţi români, selectaţi pe bază de

voluntariat,  au  plecat  cu  o  aeronavă  C-27J  Spartan  a  Forţelor  Aeriene  Române,  pe  ruta

Bucureşti - Timişoara - Milano, unde vor acţiona timp de 14 zile în sprijinul sistemului medical

italian, în lupta cu noul coronavirus.

Sursă: agerpres.ro
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REPATRIEREA ROMÂNILOR DEVINE MAI GREA PE ZI CE TRECE (BOGDAN AURESCU)

https://www.stiripesurse.ro/repatrierea-romanilor-devine-mai-grea-pe-zi-ce-trece-bogdan-aurescu_1450122.html?

fbclid=IwAR06fg-qFQxkUMMphYXB_s7F8zJYdQKUoKohrJqXtBNUd4-YXFGBuIANBiI

României  îi  este tot  mai  greu să-și  repatrieze cetățenii,  a atenționat luni  seară la Digi  24

ministrul  Afacerilor  Externe,  Bogdan Aurescu.  Șeful  diplomației  românești  a  explicat  că  în

lumina restricțiilor tot mai severe impuse la scară globală și odată cu închiderea granițelor,

oficialitățile de la București se confruntă cu greutăți tot mai mari în repatrierea românilor aflați

în diferite colțuri ale lumii și care cer ajutor să se întoarcă acasă.

„Va trebui sa vedem care sunt solutiile”, a zis Aurescu. „Modalitatile concrete de sprijin s-au

redus in mod considerabil”,  a continuat ministrul  de Externe. Aurescu a amintit  ca au fost

repatriati recent peste 100 de romani care munceau in Irak si in Emiratele Arabe Unite. „MAE

incearca sa gaseasca solutii dar este foarte complicat sa gasim in circumstantele pe care le-

am enuntat mai devreme”, a precizat acesta.

Sursă: stiripesurse.ro
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BOGDAN AURESCU PENTRU EU OBSERVER: CRIZA COVID-19 NE-A FORȚAT SĂ

REGÂNDIM CONECTIVITATEA, ÎN TOATE DIMENSIUNILE SALE

https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/08/bogdan-aurescu-pentru-eu-observer-criza-covid-19-ne-a-

fortat-sa-regandim-conectivitatea-in-toate-dimensiunile-sale--483758

''Criza COVID-19 ne-a forţat să regândim conectivitatea, în toate dimensiunile sale, pe ambele

ţărmuri ale Atlanticului. Libera circulaţie a persoanelor, a bunurilor, a ideilor - circuitul nervos

care  ne  păstra  lumea  în  permanentă  mişcare  -  a  început  să  se  restrângă,  într-un  mod

tulburător'', scrie ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, într-un articol de opinie

pentru EU OBSERVER, publicat marţi.

Aceste vremuri de restrişte şi de nesiguranţă pot să afecteze dezvoltarea democraţiilor şi pot

impune inevitabil,  chiar dacă temporar, limitări societăţilor noastre democratice, avertizează

şeful diplomaţiei române, subliniind că este necesară sporirea eforturilor pe plan naţional şi

european pentru  a apăra  libertatea  de mişcare  a  bunurilor  de  primă necesitate  şi  a  oferi

perspective reale pentru reluarea libertăţii de mişcare a oamenilor, cât mai repede cu putinţă.

Bogdan  Aurescu aminteşte  că  deciziile  luate  de  comun acord  de  miniştrii  de  externe din

Uniunea Europeană şi NATO au ajutat la repatrierea de urgenţă a sute de mii de europeni şi

americani care au ajuns înapoi la casele şi la familiile lor. ''Ceea ce trebuie să simtă acum

cetăţenii noştri, în acest moment în care sunt copleşiţi de nesiguranţă în atât de multe privinţe,

este că pot  conta întru totul  pe instituţiile noastre europene şi  euro-atlantice, aşa cum se

bazează pe cei mai apropiaţi membri ai familiilor lor, pentru acel sentiment reconfortant de

încredere şi siguranţă'', scrie ministrul.

Articolul de opinie semnat de Bogdan Aurescu pentru EU OBSERVER, cu titlul ''Un test pentru

Vest'', este disponibil integral şi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Sursă: agerpres.ro
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CETĂȚENII ROMÂNI CU DREPT DE VOT DIN STRĂINĂTATE SE POT ÎNREGISTRA

PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE

https://rgnpress.ro/2020/04/07/cetatenii-romani-cu-drept-de-vot-din-strainatate-se-pot-inregistra-pentru-alegerile-

parlamentare/

Cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate se pot înregistra pe

platforma www.votstrainatate.ro pentru exprimarea opțiunii  de exercitare a dreptului  de vot

pentru alegerile privind Parlamentul României, transmite Romanian Global News.

În  pregătirea  alegerilor  pentru  Parlamentul  României  ce  vor  fi  organizate  în  acest  an,

Ministerul  Afacerilor  Externe  informează  cetățenii  români  cu  domiciliul  sau  reședința  în

străinătate că,  începând cu  data  de 1  aprilie  2020,  au  posibilitatea  de a se  înregistra  pe

portalul  www.votstrainatate.ro  gestionat  de  Autoritatea  Electorală  Permanentă  în  vederea

exprimării  opțiunii  de  exercitare  a  dreptului  de  vot  prin  corespondență  sau  a  opțiunii  de

exercitare a dreptului de vot la o secție de votare organizată în străinătate.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică

specială  destinată  informării  alegătorilor  români  din  străinătate

(http://www.mae.ro/node/52162).  În  cadrul  acestei  secțiuni  au fost  publicate  deja  informații

despre  datele  necesare  pentru  înregistrarea  ca  alegător  prin  corespondență,  respectiv  ca

alegător la o secție din străinătate, precum și lista documentelor care dovedește dreptul de

ședere  în  străinătate,  eliberate  de  autoritățile  străine,  documente  necesare  pentru

înregistrarea ca alegător prin corespondență.

Startul înscrierilor s-a dat în 1 aprilie, iar până luni, 6 aprilie, fuseseră depuse 285 de cereri.

Cei mai multi români care s-au înregistrat sunt din Elveția, urmați de cei din Germania, Marea

Britanie, Franta și Spania, arată Autoritatea Electorală Permanentă.
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Informații suplimentare:

Potrivit prevederilor art.  42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a

Camerei  Deputaților,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea  Autorității  Electorale

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ”începând cu data de 1 aprilie a anului

în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la

data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile

parlamentare,  se  poate  înregistra  în  Registrul  electoral  ca  alegător  în  străinătate,  prin

intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va

înscrie  numele,  prenumele,  codul  numeric  personal,  localitatea  și  statul  unde  optează  să

voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate”.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență,

precum  și  modificarea  și  completarea  Legii  nr.  208/2015  privind  alegerea  Senatului  și  a

Camerei  Deputaților,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea  Autorității  Electorale

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că ”alegătorul cu domiciliul

sau reședința în străinătate, care dorește să își exercite dreptul de vot prin corespondență la

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru Președintele României, trebuie să se

înregistreze ca alegător prin corespondență. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un

formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă, a numelui,

prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reședință și a adresei de e-

mail,  precum și a opțiunii de transmitere în țară sau la reprezentanța diplomatică a votului

exprimat prin corespondență, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului

de  identitate  și  a  documentului  care  dovedește  dreptul  de  ședere,  eliberat  de  autoritățile

străine”.

Sursă: rgnpress.ro
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CORONAVIRUS: RESTRICȚIILE PRIVIND CĂLĂTORIILE NEESENȚIALE ÎN UE,

PRELUNGITE PÂNĂ LA 15 MAI

https://www.timpromanesc.ro/coronavirus-restrictile-privind-calatoriile-neesentiale-in-ue-prelungite-pana-la-15-

mai/

Comisia  Europeană  a  invitat  statele  membre  ale  spațiului  Schengen  și  statele  asociate

spațiului  Schengen să prelungească până la  15 mai  restricția  temporară privind călătoriile

neesențiale către UE. Experiența statelor membre și a altor țări expuse la pandemie arată că

măsurile luate în vederea combaterii răspândirii virusului trebuie să fie aplicate mai mult de 30

de zile pentru a fi eficace.

Comisia  Europeană  solicită  adoptarea  unei  abordări  coordonate  în  ceea  ce  privește

prelungirea, deoarece acțiunea la frontierele externe poate fi eficace numai dacă este pusă în

aplicare de toate statele membre ale UE și  ale spațiului  Schengen la toate frontierele,  cu

aceeași dată de încetare și în mod uniform.

Restricția de călătorie, precum și invitația de a o prelungi, se aplică ”zonei UE+”, care include

toate statele membre ale spațiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România) și

cele patru state asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) – în

total, 30 de țări.

Vicepreședintele pentru promovarea modului  nostru de viață european, Margaritis Schinas:

”Toate statele membre au pus în aplicare cu succes măsuri de distanțare socială pentru a

limita  interacțiunea  socială  și  a  încetini  răspândirea  virusului.  Restricția  privind  călătoriile

neesențiale către UE din țările terțe completează aceste măsuri la frontierele externe ale UE.

Deși  putem vedea  primele  rezultate  încurajatoare,  prelungirea  restricției  de  călătorie  este

necesară pentru a reduce în continuare riscurile de răspândire în și mai mare măsură a bolii.

Nu ar trebui să lăsăm ușa deschisă atunci când ne protejăm casa”.
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Ylva Johansson,  comisarul  pentru  Afaceri  Interne:  ”Situația  actuală  ne  obligă  să  solicităm

prelungirea restricției privind călătoriile neesențiale către UE. Cu toate că acțiunea coordonată

este esențială la frontierele externe, trebuie să colaborăm și la frontierele interne pentru a ne

asigura că piața noastră internă continuă să funcționeze în mod corespunzător și că produsele

esențiale, cum ar fi alimentele, medicamentele și echipamentele de protecție, pot ajunge la

destinație fără întârziere. Vom continua să sprijinim statele membre în toate aceste direcții de

acțiune”.

Evaluarea efectuată de Comisia  Europeană cu privire  la  situația  actuală indică o creștere

continuă a numărului de noi cazuri și decese în întreaga UE, precum și propagarea pandemiei

în afara UE, inclusiv în țări din care, de obicei, milioane de persoane călătoreau către UE în

fiecare an. În acest context, prelungirea restricției de călătorie este necesară pentru a reduce

riscul răspândirii în și mai mare măsură a bolii.

Centrul european de Prevenire și Control al Bolilor a evaluat riscul de sporire a transmiterii

comunitare ca fiind moderat dacă sunt în vigoare măsuri de reducere a riscului răspândirii bolii

în comunitate și ca fiind foarte ridicat dacă aceste măsuri sunt insuficiente, în timp ce riscul de

depășire a capacității sistemelor de sănătate și de asistență socială în săptămânile următoare

este foarte ridicat, chiar dacă sunt în vigoare măsuri de reducere a riscului răspândirii bolii în

comunitate.

De la punerea în aplicare a restricției de călătorie în a doua jumătate a lunii martie, traficul

aerian de pasageri s-a redus aproape la zero, zborurile care încă se mai efectuează fiind, în

principal, de transport de mărfuri și de repatriere. O tendință similară a traficului de pasageri

poate fi observată și în privința altor moduri de transport, cum ar fi feribotul, autocarul și trenul.
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Comisia va continua să sprijine statele membre în punerea în aplicare a restricției  privind

călătoriile  neesențiale  către  UE,  inclusiv  prin  discuții  regulate  în  cadrul  reuniunilor  prin

videoconferință cu miniștrii afacerilor interne.

Orice nouă prelungire a restricției de călătorie după data de 15 mai ar trebui să fie evaluată din

nou, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Sursă: timpromanesc.ro
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